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E D I T O R I A L

Decorreu em Lisboa o Congresso
da Ordem dos Médicos, este ano
partilhado com o da Comunidade
Médica de Língua Portuguesa e o
Congresso dos mais jovens. Adequa-
damente na cerimónia de abertura
juntaram-se a nós mais de quatro-
centos colegas através da cerimónia
solene e plena de significado do Ju-
ramento de Hipócrates.
Não é necessário destacar a impor-
tância para os médicos de o con-
gresso da sua Ordem ter contado
na cerimónia de abertura com a pre-
sença do Presidente da República, da
Ministra da Saúde, da Presidente da
Comissão Parlamentar da Saúde e
do Director Regional de África da
Organização Mundial de Saúde, bem
como de secretários de Estado e de
todos os altos dirigentes do Minis-
tério da Saúde, de todos os basto-
nários e presidentes de associações
médicas de língua portuguesa e
bastonários das restantes ordens
profissionais portuguesas.
Ainda assim, uma tarde de trânsito
caótico e imperativos protocolares
e de segurança ligados à presença de
S. Ex.ª o Presidente da República dei-
xaram muitas outras personalidades
fora da sala.
Foi significativo e importante, peran-
te mais de duas mil pessoas – algu-

Qualificação
mas delas obviamente acompanhan-
tes dos jovens médicos – poder fa-
lar-se de ética e dos valores que en-
formam a Medicina. Procurei não
desperdiçar palavras e interpretar o
sentimento geral. Com efeito, estes
momentos permitem reafirmar pos-
turas, confirmar valores e medir a
aceitação dos representantes da
Sociedade à acção de uma Classe e
à interpretação dos seus represen-
tantes.
Estes momentos não existem, con-
tudo, desintegrados do real e, em-
bora hoje as sociedades se imaginem
sistematicamente em palco e tro-
quem a realidade por ficção, mais não
traduzem do que a apreciação ou
condenação da acção consistente
diária.
Momentos destes, por muito me-
diáticos ou gratificantes que sejam,
devem ser balizados com o gesto
diário e espontâneo de apoio ou
crítica com que nos defrontamos
inopinadamente, na rua, no café ou
na área de serviço da auto-estrada.
A apreciação de um grupo, neste
caso profissional, e dos seus valores
é acima de tudo a resultante da con-
sistência da acção diária dos seus pro-
tagonistas – ou seja todos os médi-
cos.
É incontornável que, ao interagir

com os seus doentes, com os ou-
tros profissionais e com os seus
concidadãos, cada médico, em cada
momento, contribui para o maior ou
menor apreço de todos os médicos,
para o seu peso e consideração na
sociedade.
Por isso também, temas de grande
importância devem ser debatidos
abertamente entre nós, de forma
frontal e transparente, sem truques
ou espertezas saloias de cada um
levar a água ao seu moinho, para que
o sentir do colectivo possa pulsar e
influenciar as tomadas de decisão.
Por isso também, as organizações
responsáveis pela defesa dos interes-
ses dos médicos, porque estes legi-
timamente os têm, devem ser dife-
rentes e diferenciáveis daquelas que,

Por isso também, as organizações responsáveis pela defesa dos interesses
dos médicos, porque estes legitimamente os têm, devem ser diferentes e
diferenciáveis daquelas que, como a Ordem, visam em nome dos médicos

a defesa do interesse colectivo.
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como a Ordem, visam em nome dos
médicos a defesa do interesse co-
lectivo.
Cada organização deve desempe-
nhar o seu papel e fazê-lo com coe-
rência, não defraudando expectati-
vas, nem colocando outros
considerandos em proveito dos in-
teresses e funções que se propugnou
exercer.
É natural que por vezes se identifi-
quem divergências, nomeadamente
quando se interpõem questões sa-
lariais ou financeiras, mas de uma
forma geral os interesses dos médi-
cos e dos seus concidadãos coinci-
dem sempre que esteja em causa a
ética e a qualidade do exercício.
E é de ética e qualidade, matérias in-
dissociáveis dado que nenhuma exis-
te isoladamente, que falamos quan-
do falamos de carreiras médicas.
Matéria em que a componente la-
boral que aos sindicatos diz respei-
to não existe isoladamente da ver-
tente de qualificação que à Ordem
pertence. Matéria em que a unidade
das estruturas médicas é imperati-
va, já que a unidade de todos os nos-
sos inimigos, aqueles que apostaram

na indiferenciação para melhor nos
gerirem é objectiva.
Em nome dos interesses dos nossos
doentes e da nossa profissão não nos
é permitido, em momentos desta
significância privilegiarmos interesses
sectoriais da instituição que dirigimos
ou da política que defendemos, em
detrimento do direito colectivo de
médicos e doente+s à qualidade.
Como verão também em páginas
desta revista algumas disfunções exis-
tiram e tiveram que ser ultrapassa-
das. Não irei identificar culpados,
nem, mais uma vez, carpir mágoas
de tácticas menos transparente que
inevitavelmente, em situações de
conflito, sempre afloram.
Irei apenas, em nome da Ordem, que
soube manter-se unida, e como tal
garantir que o bom senso triunfas-
se, congratular-me pelos avanços
registados no processo, nomeada-
mente com o documento que o Mi-
nistério da Saúde apresentou como
projecto de decreto-lei sobre qua-
lificação.
Apesar de um longo trajecto ainda
faltar percorrer é de começar a
acreditar que podemos repor as

Colega,
É imprescindível agora o debate distrito a distrito, hospital a hospital,
centro de saúde a centro de saúde, para que as organizações médicas

possam, no âmbito das suas competências específicas, bem representar os
médicos e garantir ao país que não se enganou, ao respeitá-los como até

hoje tem feito.

nossas carreiras, garantindo a quali-
ficação e os graus que a identifiquem.
Com carácter único, reconhecidas
pelo Governo mas centradas numa
instituição em que só os médicos
contam – a Ordem dos Médicos –,
universais, pois que a todos os mé-
dicos respeitam, quer trabalhem
com independência ou sob assalaria-
mento, quer trabalhem no público
quer no privado.
Garantia de qualidade já que a me-
dicina pressupõe desenvolvimento
profissional contínuo e evolução, e
não recertificação de um patamar
que em tempos se atingiu, mas que
mais não foi do que o suporte dos
passos que entretanto demos para
atingir aquele em que agora
estamos.
Colega,
É imprescindível agora o debate dis-
trito a distrito, hospital a hospital,
centro de saúde a centro de saúde,
para que as organizações médicas
possam, no âmbito das suas compe-
tências específicas, bem representar
os médicos e garantir ao país que
não se enganou, ao respeitá-los
como até hoje tem feito.

E D I T O R I A L
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A C T U A L I D A D E
XIV Congresso Nacional de Medicina

Cerimónia de Abertura do Congresso Nacional de Medicina

Presidente atribui aos médicos
«um papel central»

O Chefe de Estado referiu, ainda, que
«a universalidade da profissão médica
constitui um terreno privilegiado para
a cooperação entre os estados e uma
oportunidade para a troca de experi-
ências e para a procura em conjunto
de soluções para problemas comuns».
O Presidente da República falou mo-
mentos antes da cerimónia de Jura-
mento de Hipócrates de 433 novos
médicos.

«Caberá aos médicos um papel central na definição e concretização de es-

tratégias de defesa e promoção da saúde, bem como de prevenção das doen-

ças e seu tratamento», disse o Presidente da República, Cavaco Silva, na

Cerimónia de Abertura do III Congresso da Comunidade Médica de Língua

Portuguesa, que decorreu em conjunto com o XIV Congresso Nacional de

Medicina e com o V Congresso Nacional do Médico Interno, no Centro de

Congressos de Lisboa.

Na sessão de abertura do Congres-
so, o bastonário da Ordem dos Mé-
dicos, Pedro Nunes, referiu que, se a
profissão tem um «compromisso, é
de cidadania para com todos os por-
tugueses e para com colegas de paí-
ses distantes». Defendendo a institui-
ção que representa referiu que «a
OM, como todas as outras, não é um
instrumento de defesa de interesses
mesquinhos e grupais dos seus asso-

ciados» e reiterou dizendo que «as
Ordens são associações públicas,
obrigadas à defesa dos interesses dos
portugueses».
Numa sala com mais de mil médicos
presentes, Pedro Nunes sublinhou que
«na Saúde, defender a qualidade é tam-
bém defender o direito dos portugue-
ses a um Serviço Nacional de Saúde
Público, universal, geral e gratuito no
momento da prestação» e acrescen-

Mesa que presidiu à sessão inaugural
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tou que «defender a universalidade e
a gratuitidade, condições imprescin-
díveis para a equidade do Serviço Na-
cional de Saúde, inscreve-se na ética
dos médicos». Para o bastonário, de-
fender a qualidade é, acima de tudo,
«defender a formação e o desenvolvi-
mento profissional contínuo dos mé-
dicos», ou seja, «aquilo a que nos ha-
bituámos a chamar carreiras que não
se confundem com inúteis exercícios
de uma impossível recertificação».
A mesa que presidiu à sessão inaugu-
ral foi composta por Luís Gomes Sam-
bo, Director Regional para a África
da Organização Mundial da Saúde,
Maria de Belém Roseira, ex-ministra
da Saúde e actual presidente da Co-
missão Parlamentar de Saúde, Ana Jor-
ge, Ministra da Saúde, Cavaco Silva,
Presidente da República portuguesa,
Pedro Nunes, presidente da Ordem
dos Médicos, Isabel Caixeiro, presiden-
te do Conselho Regional do Sul da
OM e presidente executiva do con-
gresso e Rui Guimarães, presidente do
Conselho Nacional do Médico Inter-
no e do PWG – Permanent Working
Group of Junior Doctors. Presentes
na cerimónia estiveram entre outros:
Manuel Pizarro, Secretário de Estado
da Saúde, Bruno Dias, deputado PCP,
Carlos Miranda, deputado PSD, José
Nunes Liberato, chefe Casa Civil Pre-
sidente República, Carlos Pinto de
Sousa, Bastonário da OM Angola, José
Luiz Gomes do Amaral, Presidente da
Associação Médica Brasileira, Aurélio
Zilhão, Bastonário da OM de Moçam-
bique, Edson Oliveira Andrade, Pre-
sidente do Conselho Federal de Me-

dicina brasileiro, Domingos Pereira,
Secretário Executivo da CPLP -Comu-
nidade dos Países de Língua Portu-
guesa, Luiz Leite – Bastonário da OM
de Cabo Verde, Amélia Mingas, Insti-
tuto Internacional de Língua Portu-
guesa, Fernando Santo, Bastonário da
Ordem dos Engenheiros, António
Abreu, Bastonário da Ordem dos Bi-
ólogos, Maria Augusta de Sousa, Basto-
nária da Ordem dos Enfermeiros,
Orlando Monteiro da Silva, Bastonário
da Ordem dos Médicos Dentistas,
António Rendas, Reitor Universidade
Nova de Lisboa, António Gonçalves
Monteiro, Bastonário da Ordem ROC,
Isabel Mota, Fundação Calouste
Gulbenkian, Maria do Céu Machado,
Alta Comissária da Saúde, Fernando
César Augusto, Inspector-Geral IGAS,
Francisco George, Director-Geral
DGS, Manuel Teixeira, Presidente da
Administração Central do Sistema de
Saúde, Abílio Gomes, Presidente INEM,
João Goulão, Presidente Instituto da
Droga e Toxicodependência, José Pe-
reira Miguel, Instituto Nacional de Saú-
de Doutor Ricardo Jorge, Sofia
Duarte, Directora Regional de Saúde
Açores, Jorge Torgal, Presidente Insti-
tuto de Higiene e Medicina Tropical,
Ana Sara Brito, Vereadora Câmara
Municipal de Lisboa, Rosa Valente,
Presidente ARS do Alentejo, Rui Lou-
renço, Presidente ARS do Algarve, Rui
Portugal, Presidente ARS Lisboa e Vale
do Tejo, José Maria Albuquerque, Alto-
Comissário Adjunto, Rita Magalhães
Colaço, Alta-Comissária Adjunta, J.
Agostinho Marques, Presidente do
Conselho Directivo da Faculdade de

Medicina do Porto, António Sousa
Pereira, presidente do Conselho
Directivo do ICBAS, J. Fernandes e
Fernandes, presidente do Conselho
Directivo da Faculdade de Medicina
de Lisboa, João Almeida Lopes, API-
FARMA, João Silveira, Vice-Presidente
da Associação Nacional de Farmáci-
as, Rui Furtado, representante dos mé-
dicos portugueses de Macau, Adelaide
Fernandes Carvalho, Arlete Borges,
Josenando Theophilo, Maria Lina Antu-
nes e Miguel Bettencourt Mateus, to-
dos da OM angolana, Aldemir Hum-
berto Soares, Amílcar Martins Giron,
Luc Louis Maurice Weckx, Jorge Kalil
e Edmund Chada Baracat, todos da
AMB, Abond Murad, Florisval Meinão,
Gerson Zafalon, Genario Barbosa, Ge-
raldo Guedes, José Hiran Gallo, Luis
Salvador Miranda Sá Júnior e Rafael
Nogueira, todos do CFM, Arlindo do
Rosário, Conceição Carvalho, Júlio
Andrade, Maria do Céu Teixeira, Ma-
ria Filomena Araújo, Maria Odete Sil-
va e José Sousa Santos, todos da OM
cabo-verdiana, Amélia Buque ,
Fernando Vaz e Domingos Dias Diogo
da OM de Moçambique, Helena No-
gueira e Ana Padesca, Ordem dos
Notários, Fernando Regateiro, Presi-
dente CA HUC, Frederico Silveira Ma-
chado, Sociedade de Ciências Médi-
cas, Luis Lourenço, presidente da
SOPEAM, entre muitos outros con-
vidados e médicos inscritos no con-
gresso.
Publicamos nas páginas seguintes, na
íntegra, os discursos do presidente da
Ordem dos Médicos e do Presidente
da República.

No auditório do Centro de Congressos de Lisboa encontrava-se mais do que um milhar de médicos

A C T U A L I D A D E
XIV Congresso Nacional de Medicina
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Discurso do
Bastonário da OM

Sr. Presidente

Quis V. Ex.a honrar os médicos portu-
gueses com a V. Presença neste evento
maior da sua Ordem, este ano em con-
junto com o Congressso dos jovens
médicos e duma organização que par-
ticularmente acarinhamos – a Comu-
nidade Médica de Lingua Portuguesa.
Permita-me que em nome de todos lhe
agradeça e lhe diga quanto nos sensi-
biliza e quanto apropriada nos parece
a presença de V. Ex.a.
Com efeito a Ordem dos Médicos,
como todas as outras, não é um ins-
trumento de defesa de interesses mes-
quinhos e grupais dos seus associados.
As Ordens são associações públicas,
obrigadas à defesa dos interesses dos
portugueses.
São estruturas em que os saberes das
profissões são postos ao serviço dos
seus concidadãos através do trabalho
e empenho dos dirigentes que demo-

craticamente elegem.
São estruturas corporativas. Daquele
corporativismo saudável e ao ser-
viço da nação que nos garantiu a
independência em 1383.
São orgãos de defesa
da qualidade, e
esta, se bem que
de interesse
dos profissio-
nais compe-
tentes e
motivados,

é, em última análise sempre e de pri-
meiro interesse dos portugueses.
Qualidade no acesso aos serviços das
profissões é um direito de cidadania
que V. Ex.a superiormente tutela, pois
que é o mais alto representante de to-
dos e de cada um dos portugueses.
Defender a qualidade das práticas é
defender a adequação dos títulos que
autorizam o exercício.
É defender as condições técnicas e éti-
cas em que o trabalho se processa.
É defender a formação ao longo da vida
e a equidade nas oportunidades que
tal pressupõe. É, em última instância,
defender a verdade, a transparência e
a honestidade na relação dos que mais
sabem com os que mais precisam.
Por isso a regulação tem na sua génese
um elevado sentido ético. Por isso não
existem verdadeiras entidades regula-
doras que não sejam os reguladores
éticos – as Ordens Profissionais.
Na Saúde, defender a qualidade é tam-
bém defender o direito dos portugue-
ses a um Serviço Nacional de Saúde,...
Público..., Universal, Geral e Gratuito
no momento da prestação.
Defender a universalidade e a gratui-
tidade, condições imprescindíveis
para a equidade do Serviço Nacio-
nal de Saúde, inscreve-se na Ética dos
Médicos. Inscreve-se num quadro de
valores património de todos, qualquer
que seja o ponto do espectro ideoló-
gico em que cada um se situe.
De igual forma as convenções que
propomos há vários anos inscrevem-
se na garantia da acessibilidade e não
na defesa de qualquer tese neo libe-
ral como matriz ideológica do Siste-

ma de Saúde.
Defender a qualida-
de é defender a for-
mação e o desen-
volvimento profissi-
onal contínuo dos
médicos. É defender
aquilo que nos ha-
bituámos a chamar
carreiras que não se
confundem com inú-
teis exercícios de
uma impossível re-
certificação.

Nelas a organização do trabalho, que
aos sindicatos cabe negociar e defen-
der, encontra-se indissociavelmente li-
gada à qualificação e diferenciação dos
médicos ao longo da vida, que só uma
autoridade independente como a Or-
dem pode regular e validar.
Tal validação assenta no reconhecimento
do trabalho em equipa, do trabalho em
serviços organizados e planificados, no
trabalho pensado em torno do progres-
so científico e da defesa dos doentes.
Por isso rejeitamos, por mais que eco-
nomicamente atractivo, o exercício
atomista ao serviço do quem der mais,
a Medicina transformada no comércio
dos minutos, na prestação desumani-
zada de meros actos técnicos.
É também neste património de valo-
res que se inscreve a nossa liberdade.
Dela e deles não abdicaremos nem
transigiremos. Hoje, como ontem,
como sempre, os nossos princípios não
são negociáveis.
Não trocaremos a nossa cultura huma-
nista por exercícios de contabilização de
interesses, sejam eles os nossos, os das
empresas que nos contratam ou os de
ideólogos da experimentação social.
Os compromissos que um dia assumi-
mos em defesa de cada um dos ho-
mens e mulheres que nos procuram,
da sua vida, do seu bem estar, da sua
dignidade, da sua autonomia, não es-
tão disponíveis no mercado das mo-
das, do politicamente correcto, do
fracturante que garante as audiências
e as receitas da publicidade.
Sabemos que vivemos numa sociedade
em que os poderes se relativisam, em
que as dimensões mediática e económi-
ca levam de vencido a dimensão políti-
ca. O nosso compromisso, no entanto, é
de cidadania no quadro da democracia
representativa. Desiludam-se os que acre-
ditam poder instrumentalizar-nos.
A nossa obrigação é dar testemunho,
seja quem for que tal incomode.
Não nos peçam para aplaudir ou criti-
car ao sabor da circunstância, das
maiorias, dos consensos negociados nos
subterrâneos do poder.
O Presidente da Ordem dos Médicos
tanto acompanha o Governo aplaudin-
do-o, na inauguração do novo Centro

A C T U A L I D A D E
XIV Congresso Nacional de Medicina
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de Saúde de Alijó como se desloca a
Vimioso para afirmar ser crime encer-
rar sem alternativa as urgências noc-
turnas do nordeste transmontano.
O nosso compromisso é para com to-
dos os portugueses e para com todos
aqueles que por acidentes da história,
do passado e dos acasos da agitação
humana se revêem nesta pátria que al-
guém disse ser a lingua portuguesa.
O nosso compromisso é, pois, também
para com os nossos colegas de países
distantes, tão diferentes na cultura, na
expressão geopolítica e económica, nas
potencialidades, nas oportunidades e
nas ameaças mas tão semelhantes na
amizade que a história forjou.
Colegas que para além de connosco parti-
lharem a ética dos Médicos, partilham
a língua em que pensam, em que in-
terrogam os seus doentes, em que duvi-
dam e em que afirmam. Colegas em cujas
pátrias, tão longe e tão diferentes, nos
sentimos, irremediavelmente, em casa.
Esta Comunidade dos Médicos que fa-
lam português e que pelo terceiro ano
consecutivo celebra o seu Congresso

é uma das prioridades da Ordem. Nela
nos revemos na dimensão ecuménica
e de diáspora que sempre foi ontológica
para os portugueses. Nela partilhamos
os nossos saberes e procuramos
aprender com o muito que todos os
outros têm para nos ensinar.
Com o limite das nossas disponibilida-
des e sem apoios, temos feito tudo o
que foi possível. Um Centro de forma-
ção pos-graduada toma forma na Ci-
dade da Praia, envolvendo o Instituto
Internacional de Língua Portuguesa, a
CPLP e o Governo de Cabo Verde.
O encontro e os contributos de todos
para todos são hoje uma rotina insta-
lada, pronta para maiores desafios.
Sendo claro o que estamos dispostos
a fazer pelos nossos países é altura de
perguntar o que estão os nossos paí-
ses dispostos a fazer por nós.
Nós os portugueses estamos atentos
ao devir da cooperação oficial na área
da saúde e interrogamo- nos:
– Para quando a revitalização do que
já foi um dos melhores institutos de
medicina tropical do mundo, para

quando de novo um hospital de doen-
ças tropicais?

Senhor Presidente
Já vai longo o meu tempo e tinha pro-
metido ser breve. Permita-me apenas
que antes de terminar dirija algumas
palavras aos quatrocentos novos mé-
dicos que a partir de hoje irão engros-
sar as nossas fileiras. Que Ihes agrade-
ça terem vindo juntar a força da sua
juventude à experiência dos que já
caminharam um longo percurso.

Caros Colegas
O momento que hoje vivem parece-
vos o almejado fim de um percurso
difícil que em tempos sonharam.
Para terem o direito de hoje se senta-
rem nestas cadeiras muitos foram os
sacrifícios que aceitaram suportar, mui-
tas as horas de estudo, muitas as horas
de tensão antes de exames exigentes.
Ganhar o direito de hoje aqui estar
exigiu competição empenhada, renún-
cia a naturais chamadas da vossa ju-
ventude, solidariedade das vossas fa-

A C T U A L I D A D E
XIV Congresso Nacional de Medicina
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mílias, escolhas pessoais e económicas
nem sempre fáceis.
Sabem ser os melhores entre os me-
lhores. Por isso é natural que o orgu-
lho de ter conseguido vos preencha e
olhem hoje o futuro com a tranquilida-
de e a paz de espírito dos vencedores.
Desiludam-se.
As dificuldades só agora começam.
A partir de hoje serão responsáveis
pela vida e saúde dos que em vós con-
fiarem. Sentirão a gratificação das pe-
quenas vitórias e o desconforto das
inúmeras derrotas.
Viverão numa sociedade virtual, em
que uma peça de teatro se desenrola
perante vós e todos insistem em fazer-
vos actores e ouvir de vós as prede-
terminadas «deixas».
Dir-vos-ão que o homem é eterno, que
vive para todo o sempre jovem, feliz e
saudável... ... e que quando tal não acon-
tece a culpa é da vossa negligência.
Recusar-vos-ão publicar uma lei que
defina o Acto da vossa profissão abrin-
do o espaço à prática de todas as char-
latanices, à exploração despudorada da
ignorância e fragilidade daqueles a
quem a doença atingiu.

Prometer-vos-ão o respeito pelas vos-
sas prescrições, o empenho na farma-
covigilância e na defesa da Saúde Pú-
blica. No fim, o pragmatismo econó-
mico imediatista prevalecerá e deixar-
vos-ão, eternamente, à espera do cum-
primento das promessas.
Prometer-vos-ão meios, tecnologias
modernas, organizações complexas, to-
tal empenhamento ao serviço da luta
contra o sofrimento. No fim esperarão
que ocultem a realidade, que assumam
culpas alheias, que sobre vós recaia o
ónus dos que não quiseram, não sou-
beram ou não puderam cumprir as
suas promessas.
Hoje, como em todos os tempos, o
mundo parecer-vos-á dividido entre os
vossos doentes e todos os outros que
vos ignoram, vos detestam ou vos te-
mem.
Meus jovens colegas,
Hoje abrem-se perante vós dois cami-
nhos.:
Um, o caminho fácil da tecnologia, da
prestação fria e descomprometida de
actos técnicos. Da procura da eficiên-
cia a todo o custo. Da deliberada op-
ção pelo que dá lucro, pelo que se es-

gota no momento do acto, pelo não
querer ver por detrás do órgão ou da
parafernália instrumental.
Há um outro – mais difícil, mais exi-
gente, mais ingrato.
Aquele que busca o conhecimento de
cada homem e cada mulher.
Aquele que percebe que a Medicina
se faz de dádivas de si próprio, de res-
peito pela autonomia e dignidade, de
conhecimento profundo do que subjaz
a cada decisão, num exercício exigen-
te de uma beneficência comprometida
e transparente.
Se optarem por esse caminho conhe-
cerão a dimensão do humano.
Compreenderão o binómio de miséria
e glória que é cada homem e mulher.
Tornar-se-ão militantes do humanismo
pitagórico que inspirou o Juramento
que dentro de minutos vão assumir.
Se optarem por esse caminho obterão
o incomensurável poder que só o co-
nhecimento confere. Poder esmagador
que a vossa Ética obrigará desde logo
a abdicar.
Se escolherem esse caminho, a vida ser-
vos-á muito mais difícil... ... Mas valerá
a pena... ...Só assim valerá a pena...

Recepção ao Presidente da República, em que estiveram presentes todos os presidentes das associações médicas dos países de língua
portuguesa e o representante da Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau (em formação)
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Discurso do
Presidente da República

Senhora Ministra da Saúde,
Senhor Presidente da Comissão Parla-
mentar da Saúde,
Senhor Bastonário da Ordem dos Mé-
dicos e Presidente do Congresso,
Senhora Presidente Executiva do Con-
gresso,
Senhor Director Regional para África
da Organização Mundial de Saúde,
Senhor Presidente do Conselho Naci-
onal do Médico Interno,

Quero começar por felicitar a Ordem
dos Médicos, na pessoa do seu Basto-
nário, pela organização do III Congres-
so da Comunidade Médica de Língua
Portuguesa, que coincide com o XIV
Congresso Nacional de Medicina e
com o V Congresso Nacional do Mé-
dico Interno. O tema deste Congres-
so, «Os Médicos e o Desenvolvimento
Humano. O Direito à Saúde, que Fu-
turo?» é da maior oportunidade e des-
perta-me, pessoalmente, grande inte-
resse. É conhecida a atenção que te-
nho dado aos problemas da exclusão

social e sei bem como os profissio-
nais da saúde estão diariamente em-
penhados em minorar o sofrimento
e melhorar o bem-estar das pesso-
as. Estou consciente da interligação
entre a doença e a pobreza e preo-
cupam-me os efeitos que novas si-
tuações de pobreza irão ter no sis-
tema de saúde.
O exercício da Medicina determi-
na um nível de responsabilização
máxima e exige conhecimentos
vastos, sempre em actualização,
em condições tantas vezes peno-

sas de trabalho e cansaço físi-
co e mental.
São muitas as dificul-
dades que os profis-
sionais de saúde
encontram no seu

esforço diário
para respon-

der aos

problemas e às necessidades das po-
pulações.
O melhor da Medicina é muitas vezes
praticado por aqueles que preferem a
discrição e cujo labor não é conheci-
do da generalidade dos cidadãos. Pelo
seu esforço constante, muitas vezes
com riscos pessoais nem sempre devi-
damente valorizados, é merecida uma
palavra de reconhecimento a todos os
Médicos da Comunidade de Língua
Portuguesa.
A universalidade da profissão médica
constitui um terreno privilegiado para
a cooperação entre os Estados e uma
oportunidade para a troca de experi-
ências e para a procura em conjunto
de soluções para problemas comuns.
No mundo global, já não é possível falar
de saúde pública numa perspectiva es-
tritamente local ou, sequer, nacional.
Os grandes riscos correspondem a
ameaças de dimensão planetária. E não
falo apenas das doenças infecciosas,
que tendem a propagar-se com rapi-
dez cada vez maior. Falo também dos
factores ligados ao desenvolvimento e
à pressão demográfica.
Assistimos hoje, ao contrário do que
teria sido desejável, a um agravamen-
to do fosso entre regiões do mundo,
ao aumento da pobreza em muitas áre-
as do globo e à emergência de doen-
ças fora do contexto a que habitual-
mente se circunscreviam.
É neste quadro de globalização das
ameaças à saúde, agravado por uma
crise económica também ela global,
que a cooperação interdisciplinar en-
tre profissionais de saúde assume par-
ticular importância. Caberá aos mé-
dicos um papel central na definição e
concretização de estratégias de defe-
sa e promoção da saúde, bem como
de prevenção das doenças e seu tra-
tamento.
É fundamental que a vasta comuni-
dade que aqui se reúne, partilhando
uma língua e uma história comuns,
continue a dar um exemplo de coo-
peração humana e técnica do mais
elevado nível. A existência de uma
Comunidade Médica de Língua Por-
tuguesa, abraçando vários Continen-
tes e colectivamente responsável pela

A C T U A L I D A D E
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saúde de muitos milhões de pessoas,
é uma resposta certa perante proble-
mas que são de todos.
Julgo que se poderá, inclusivamente,
falar de uma cultura médica lusófona,
que nos pode conferir, a todos os que
falamos a mesma língua, uma posição
ímpar no contributo para o desenvol-
vimento científico e técnico da Medi-
cina.
Estou convicto de que o prestígio des-
ta Comunidade de Médicos que fa-
lam Português será tanto maior quanto
maior for a sua capacidade para pro-
mover a inovação útil e adequada à
resolução de problemas que outros
terão também de enfrentar. Importa,
por isso, identificar as necessidades
colectivas e responder de forma prio-
ritária ao que é, reconhecidamente,
importante.

O corpo médico tem de ser continua-
mente renovado. Essa renovação de
profissionais exige uma atenção muito
cuidadosa da parte dos governantes.
Necessitamos de mais médicos e de
pessoas novas que venham continuar
o que de melhor foi feito por quem as
antecedeu.
Apelo aos jovens médicos para que
saibam manter vivo o espírito da sua
profissão: o interesse primordial pelo
bem comum. O caminho percorrido
para chegar a médico é longo e difí-
cil. Ser um bom médico é ainda mais
complexo. A partir do momento em
que começam a exercer, os médicos
adquirem um estatuto de referencial
ético que acarreta responsabilidades
cada vez maiores. Mas é justamente
esse capital moral que dá aos médi-
cos uma força social própria e que

lhes confere o respeito das popula-
ções.
As Ordens aqui reunidas têm o dever
de impor os mais exigentes padrões
éticos ao exercício da profissão. A de-
fesa intransigente da vida humana e o
primado de «não fazer mal» são prin-
cípios que garantem aos médicos e às
populações a confiança que é decisiva
na relação médico-doente e que nun-
ca deverá ser colocada em causa.
A todos os participantes neste Con-
gresso, desejo os maiores êxitos, na cer-
teza de que jamais perderão de vista
as nobres palavras do juramento de
Hipócrates que, dentro de alguns mo-
mentos, jovens médicos irão proferir.
Para eles, muito em particular, os meus
calorosos votos de sucesso pessoal e
profissional.
Muito obrigado.
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O orador convidado iniciou o seu dis-
curso destacando como questões es-
senciais do desenvolvimento o «progres-
so social, a economia, eficiência, equi-
dade, participação e liberdade, sus-
tentabilidade e segurança das pessoas».
Para Luís Gomes Sambo «a Saúde ocu-
pa um lugar central no conceito de
Desenvolvimento Humano e nos Ob-
jectivos de Desenvolvimento do Milé-
nio». O representante da OMS não dei-

Saúde e Desenvolvimento:
Objectivos do Milénio

No III Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, coube a Luís

Gomes Sambo, Director Regional para a África da Organização Mundial da

Saúde (OMS), anteceder a cerimónia de Juramento de Hipócrates – realiza-

da por mais de 400 jovens médicos – dissertando sobre «Saúde e Desenvolvi-

mento: Objectivos de Desenvolvimento do Milénio» (ODM).

xou de enumerar quais os três dos oito
objectivos intrinsecamente ligados à
Saúde: «reduzir a mortalidade infantil,
melhorar a saúde materna e reduzir
as taxas de HIV/Sida, paludismo, tuber-
culose e outras doenças principais». O
prelector destacou ainda «outros três
objectivos que fornecem metas a se-
rem seguidas por meio de indicadores
relacionados com a saúde»: «erradicar
a pobreza extrema e a fome», «assegu-

rar a sustentabilidade
ambiental» e «incremen-
tar uma parceria mun-
dial para o desenvolvi-
mento».
Relativamente à região
africana que represen-
ta, Luís Gomes Sambo
entende que os maio-
res desafios acontecem
em áreas como «gover-
nação, fraco desempe-
nho das economias e
pobreza extrema, debi-
lidade dos sistemas de
saúde, crise de recursos
humanos e financeiros,
recursos externos (nem
sempre previsíveis, não
sustentáveis, nem ali-
nhados com as priori-
dades dos países), per-
sistência das iniquida-
des de acesso a inter-
venções de eficácia
comprovada, progres-
sos para os ODM». Na
opinião do especialista,

«a Saúde depende do progresso de ou-
tros ODM, tais como o combate à
pobreza e à fome».
Outra preocupação referida pelo con-
vidado é o risco que podem acarretar
as crises financeira, alimentar e ener-
gética mundiais e as alterações climá-
ticas. Defendeu, por isso, que a actual
conjuntura poderá originar «desigual-
dades mais acentuadas, tensões soci-
ais, maior vulnerabilidade às epidemi-
as, catástrofes naturais e provocadas
pelo homem, debilidade dos sistemas
de saúde». Para acelerar a prossecu-
ção dos ODM na área da Saúde, o
Director Regional para a África da
OMS propõe como plano estratégico:
«Reforçar os sistemas de saúde atra-
vés da abordagem dos CSP».
Para que a meta seja atingida, Luís
Gomes Sambo apela a um empenho
por parte dos médicos, acreditando que
a ajuda destes é fundamental. E de que
forma? A «fórmula» é apresentada pelo
prelector: «Assistir acções coordena-
das e multissectoriais para promover
as determinantes ambientais, sociais e
económicas da saúde, aumentar a co-
bertura e qualidade dos cuidados de
saúde, participar na formação de pro-
fissionais de saúde, desenvolver inves-
tigação, melhorando os instrumentos
e os métodos de trabalho clínico e de
saúde pública, contribuir para o re-
forço dos Sistemas Nacionais de In-
formação Sanitária e participar acti-
vamente noutras iniciativas em prol
da saúde pública e do desenvolvimen-
to humano».
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Protocolo de colaboração
Durante o Congresso Nacional de Medicina foi assinado um protocolo entre

a Comunidade Médica de Língua Portuguesa e o Instituto Internacional de

Língua Portuguesa através do qual se estabelece o acolhimento, nas instala-

ções do IILP na Cidade da Praia, de actividades de formação médica especi-

alizada do Centro de Formação Médica Especializada da CPLP, em Cabo

Verde. A presidir à cerimónia estiveram: Luís Leite, bastonário da OM de

Cabo Verde; Rui Furtado, em representação dos médicos portugueses de

Macau; Amélia Arlete Mingas, directora executiva do Instituto Internacional

de Língua Portuguesa; Pedro Nunes, presidente da OM portuguesa e da CMLP;

José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Médica Brasileira;

Carlos Pinto de Sousa, presidente da OM de Angola; Edson Oliveira Andrade,

Presidente do Conselho Federal de Medicina brasileiro. Transcrevemos em

seguida o teor do protocolo.

A C T U A L I D A D E
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Luís Leite, Rui Furtado, Amélia Arlete Mingas, Pedro Nunes, José Luiz Gomes do Amaral, Carlos Pinto de Sousa e Edson Oliveira Andrade
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE

A COMUNIDADE MÉDICA DE LÍNGUA PORTUGUESA E O INSTITUTO INTERNACIONAL
DE LÍNGUA PORTUGUESA

1. A Comunidade Médica de Língua Portuguesa (CMLP) e o Governo de Cabo Verde, com o apoio da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP) assinaram um Memorando de Entendimento para o estabelecimento de um Centro de
Formação Médica Especializada da CPLP, em Cabo Verde, destinado à formação de médicos oriundos dos Países Africanos
de Língua Portuguesa e de Timor-Leste.
Dada a necessidade de instalação do Centro e as condicionantes, de momento, para o seu funcionamento;

Respondendo o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP) favoravelmente à solicitação da Comunidade Médica
dos Países de Língua Portuguesa, porque o desenvolvimento das instituições passa pelo estabelecimento/aprofundamento
de relações entre as partes e a colaboração entre as duas instituições pode constituir um valor acrescentado para ambas,
com os consequentes benefícios para os utilizadores;

Entre IILP, com sede na Cidade da Praia, República de Cabo Verde, representado neste acto pela Prof. Dra. Amélia Arlete
Mingas, sua Directora Executiva.

E a Comunidade Médica de Língua Portuguesa, com sede em Lisboa, Portugal, representada neste acto pelo Dr. Pedro
Manuel Mendes Henriques Nunes, seu Presidente.

É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, com vista ao acolhimento, nas instalações do IILP na Cidade da Praia,
de actividades de formação médica especializada do Centro de Formação Médica Especializada da CPLP, em Cabo Verde,
que assim se regem:

1 – O IILP disponibiliza:

• A cave para sessões de formação de pós-graduação médica.
• A área Expositiva, quando necessária, para actividades afins à formação.
• Uma casa de banho com 2 WC.
• 4 Chaves (portão, cave, área expositiva, casa de banho).
• 1 Comando para os aparelhos de ar condicionado.
• Energia eléctrica e água da rede.

2 – A CMLP responsabiliza-se por:

• Indicar o Responsável/Coordenador das operações.
• Fornecer o cronograma das formações e o horário de cada formação.
• Controlar a entrada e a saída do pessoal docente e discente (utilizando o portão que dá acesso directo às instalações
acima referidas).
• Conservar e manter a limpeza dos espaços.
• Assumir custos de reprografia e outros.

O presente Protocolo tem a duração de um ano, renovando-se, automaticamente, por igual período, salvo denúncia ou
alteração, de iniciativa de qualquer das partes.

Este Protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura.

Lisboa, 21 de Fevereiro de 2009

A C T U A L I D A D E
XIV Congresso Nacional de Medicina
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A reunião, aberta a todos os médicos
que desejassem participar, estava agen-
dada há vários meses. Na sequência
do acordo que resultou do encontro
de dia 10 de Fevereiro, em que foi

Assembleia-Geral: «A OM respeita
a opinião dos médicos e quer ouvi-la»
Terminado o XIV Congresso Nacional de Medicina, seguiu-se uma assembleia-

geral, cujo objectivo foi a auscultação dos presentes sobre o tema ‘carreira

médica’. Não sendo uma reunião estatutária, esta é, na história da Ordem

dos Médicos, a segunda assembleia-geral que se realiza e que se pode tradu-

zir numa informal troca de opiniões, essencial para que a direcção possa

conhecer as expectativas e receios dos médicos em relação a um tema tão

estrutural como a carreira. Sendo uma reunião informal, subordinada a um

tema de grande importância para os mais jovens, a presidência da mesa cou-

be a Rui Guimarães, presidente do Conselho Nacional do Médico Interno e

do PWG – Permanent Working Group of Junior Doctors.
aprovado um documento conjunto da
Ordem dos Médicos, da Federação Na-
cional dos Médicos e do Sindicato In-
dependente dos Médicos que consubs-
tancia a posição das três organizações

no que se refere à negociação de um
novo modelo de carreiras médicas com
o Ministério da Saúde, a direcção con-
vidou representantes da FNAM e do
SIM a fazerem-se representar na mesa

Rui Guimarães presidiu à reunião informal sobre carreiras médicas

XIV Congresso Nacional de Medicina
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José Poças

que presidiu a este encontro. As duas
organizações sindicais recusaram es-
tar presente no encontro com os mé-
dicos, considerando pouco oportuna
a auscultação da opinião dos colegas
que desejassem participar na reunião
no Centro de Congressos de Lisboa.
No final deste artigo publicam-se a
carta em que a OM convidou as duas
estruturas sindicais e as respectivas
respostas.
Considerando que a matéria em dis-
cussão diz directamente respeito aos
mais novos, embora «importe a todos
pois trata-se da qualidade da medici-
na» que será exercida em anos vin-

douros, o bastonário da OM, Pedro
Nunes, explicou que a reunião infor-
mal seria presidida por Rui Guimarães
e que à Ordem interessa conhecer a
opinião de todos os médicos pois, em
matéria de carreiras, compete a esta
organização avaliar e propor soluções
«no que se refere a questões técnicas,
de manutenção da qualidade e éticas
de desenvolvimento profissional do
médico ao longo da vida».
Na sua intervenção introdutória, Rui
Guimarães falou do empenho dos jo-
vens em participar na construção do
modelo de carreiras. «Queremos e de-
vemos manter e honrar o legado dos
colegas que desenvolveram as carrei-
ras existentes. (…) É fundamental que
se perceba que, o que definirmos co-
mo carreira, irá manter-se nos próxi-
mos 30 anos. É uma grande responsa-
bilidade. Hoje tentaremos construir o
início de uma discussão alargada e não,
de todo, o seu fim».
José Manuel Silva, presidente do Con-
selho Regional do Centro da OM, ex-
plicitou que, aquando do agendamento
desta reunião, o momento era diferen-
te e estava marcado pela preocupa-
ção com o desentendimento entre as
organizações médicas. «Agora que che-
gámos a um acordo, expresso no co-
municado comum que emitimos, só te-
mos a ganhar. Se nos tivéssemos man-
tido divididos e fragilizados, seríamos
nós os prejudicados». «A OM tem que

ser o garante da nossa hierarquização
técnica e científica e da qualidade da
medicina», sublinhou.
«Espero que desta reunião saia uma
proveitosa troca de ideias. Somos to-
dos médicos e o que estamos a discu-
tir diz respeito a todos nós», referiu
Isabel Caixeiro, presidente do Conse-
lho Regional do Sul da OM, enqua-
drando o âmbito da assembleia-geral,
no final da qual deixaria uma mensa-
gem de união de médicos e suas es-
truturas representativas para um de-
bate mais profícuo.
Seguiu-se um debate bastante partici-
pado. Na sala encontravam-se, além de
muitos médicos que quiseram partici-
par na reunião, diversos dirigentes de
distritais de todo o país, nomeadamente
os presidentes das secções distritais de
Lisboa Cidade, Grande Lisboa, Setúbal,
Beja, Faro, Açores, Viana do Castelo e
Vila Real, entre outros.
Das opiniões manifestadas sobressai o
consenso de que a qualidade dos cui-
dados prestados é uma das preocupa-
ções centrais dos médicos e que é à
OM que compete a defesa desses prin-
cípios bem como o facto das carreiras
serem imprescindíveis para a referida
qualidade e ainda a necessidade de
manter a união das estruturas médi-
cas (Ordem e sindicatos). Perante al-
gumas opiniões relativamente à neces-
sidade de um maior envolvimento dos
médicos neste tipo de debates, José

A C T U A L I D A D E

Rui Guimarães

José Manuel Silva
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Manuel Silva realçou a «democratici-
dade» desta instituição: «há estruturas
por todo o país com as quais os médi-
cos podem e devem contactar. Consi-
deramos a participação activa dos mé-
dicos fundamental».
José Poças, presidente da distrital de
Setúbal, interveio realçando a impor-
tância de auscultar a opinião dos mé-
dicos: «Eu assinei um papel que circu-
lou pelos colegas do Conselho Regio-
nal do Sul, para que estas reuniões se
fizessem com maior periodicidade. Em-
bora não estejam previstas estatutaria-
mente, a história provou que, ainda que
excepcionalmente, e este é um perío-
do de excepção, justifica-se que se fa-
çam. Há muita discussão sobre este te-
ma e é muito importante que se faça
essa discussão.
Quando cheguei a esta reunião, esta-
va à espera que, depois de um perío-
do em que se temeu que quem nos
representa não se entendesse, a bem
da classe – e afinal isso foi possível –,
estava à espera, como dizia, que esta
assembleia, ainda que não fosse cha-
mada de assembleia e não pudesse ser
deliberativa, que pudéssemos ter na
mesa os responsáveis por esse acordo
– e não estou a menosprezar quem
está na mesa. E também esperava que
se viesse falar das coisas concretas. Por
exemplo, ouvi dizer agora que há uma
proposta do Ministério que chegou on-
tem à noite e é sobre essa matéria con-

creta que gostaria de falar, ainda que
as opiniões não pudessem ser levadas
em conta de forma deliberativa. Gos-
tava de ouvir essa mesa que eu ideali-
zei e que era a conjunção dos sindica-
tos e da Ordem, no respeito pelas com-
petências e das individualidades de
cada um, mas que fosse um símbolo
da união da classe relativamente àquilo
que é de facto o interesse ainda que
com inerentes divergências de opinião.
Estou particularmente preocupado
com algo de que se tem falado pouco,
mas que grassa pelo país fora e eu, co-
mo director de serviço, posso dar tes-
temunho dessa nefasta experiência que
é a de haver serviços que não têm ido-
neidade. A Ordem tem aí um papel
importante, porque, a meu ver, só de-
vem existir serviços se tiverem idonei-
dade, ainda que parcial. E isto tem a
ver com carreiras, e tem a ver com
qualidade e tem a ver com desempe-
nho médico». Na sequência desta in-
tervenção, o bastonário da OM diri-
giu-se aos colegas presentes na sala:
«Só quero dar um esclarecimento que
é importante. Os dois sindicatos foram
convidados a estar presentes, na se-
quência da reunião de dia 10 de Feve-
reiro. A carta que lhes enviei, em nome
do Conselho Nacional Executivo, di-
zia inclusivamente que eu lhes pedia a
participação na mesa, à qual, para que
não pudesse haver qualquer suscepti-
bilidade, eu não presidiria, mas sim o

Dr. Rui Guimarães. Recebi uma res-
posta dizendo que esta assembleia não
tinha razão de existir e que as organi-
zações médicas discutiam isto e não
precisavam de estar a ouvir os cole-
gas. A Ordem e os sindicatos têm que
se entender e vão entender-se para
bem de todos os médicos e ouvir os
médicos não é nada que perturbe os
poderes de nenhuma estrutura, seja ela
sindical ou a Ordem».

Pedro Nunes, por seu lado, realçou o
facto de apenas a OM possuir «a inde-
pendência necessária para a avaliação
da progressão dos médicos ao longo

Pedro Nunes
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da vida» e que essa avaliação nunca
poderia concretizar-se a não ser inter-
pares. «A OM enquanto bastião da de-
fesa de interesses públicos como a qua-
lidade e a ética, não pode defender os
direitos dos médicos enquanto assala-
riados. Essa função compete aos sindi-
catos», acrescentou. Comentando a
questão da recertificação, Pedro Nunes
esclareceu: «os médicos não são
recertificáveis. Em Portugal, a ‘recerti-
ficação’ tem o nome de carreira médi-
ca. O médico tem uma evolução que
traduz o resultado das provas presta-
das ao longo da vida. Quanto às con-
trapartidas dessa evolução – que têm
que existir – devem ser negociadas pelos
sindicatos». Também neste sentido,

Moreira da Silva, presidente do Conse-
lho Regional do Norte da OM, acres-
centou: «a OM deve intervir na avalia-
ção do desempenho, o qual tem que
ser qualificado e não quantificado».
Martins dos Santos do Conselho Dis-
trital do Algarve, referindo-se à mais
recente proposta do Ministério da Saú-
de, evidenciou a necessidade de uma
«junção de esforços e muitas mais reu-
niões entre OM e sindicatos» pois a
definição das carreiras pode «condi-
cionar a medicina e a nossa progres-
são e, consequentemente, os nossos
doentes, nos próximos anos». «Faço
parte do Conselho Distrital do Algarve
da Ordem dos Médicos e faço parte
também do SIM. Nem é em nenhuma
dessas qualidades que vou aqui falar,
até porque existem aqui alguns proble-
mas de comunicação. Tenho muita pena
que essas duas cadeiras não tenham
sido ocupadas pelos dois elementos dos
sindicatos, atendendo a que essa reu-
nião de onde saiu esse famoso docu-
mento assinado entre o CNE e os sin-
dicatos, no dia 10, foi marcada no
Algarve no decorrer de um debate que
promovemos para discutir as carreiras
médicas. Fiquei satisfeito por terem che-
gado a acordo, mas fico triste porque
esta reunião teria muito mais riqueza e
contribuiria com outros dados se esti-
vessem presentes os sindicatos.
Ao contrário do Dr. Pedro Nunes, eu
tive acesso a essa informação que é a
proposta do Ministério. Do meu pon-
to de vista é um documento que tem

talvez uma gravidade superior ao pri-
meiro que foi apresentado e retirado.
Dou-vos alguns dados. O Ministério
da Saúde demonstra que não conhe-
ce as carreiras. Diz que existem três
carreiras e que a partir deste momen-
to passará a haver uma única, mas to-
dos sabemos que não existem três,
existiam em 1990, quando saiu o 73/
90. Diz depois que passará a haver
duas categorias, médico especialista
e médico especialista principal, e qua-
tro graus, em que o primeiro é médi-
co, depois médico especialista, médi-
co especialista graduado e médico
especialista principal. Não há obvia-
mente uma correspondência entre a
categoria e os graus, mas devemos
tentar estabelecer um equilíbrio en-
tre as categorias e os graus. Até ago-
ra, quando se passava ao grau de con-
sultor, havia uma espaço de cinco
anos a partir da categoria de assis-
tente e agora passa a haver dez anos.
Quando se chegava à categoria de
chefe de serviço, tínhamos que ter três
anos, depois de obtermos o grau de
consultor, agora teremos cinco anos.
Sem fazer uma leitura aprofundada, gos-
tava de alertar também que esta pro-
posta só se aplica aos médicos em que a
relação jurídica de emprego seja o con-
trato de trabalho em função pública,
apenas estes. Portanto, vamos continuar
com as desigualdades que já existem e
que todos nós consideramos nefastas
para a progressão e para o desenvolvi-
mento da medicina no nosso país.

A C T U A L I D A D E
XIV Congresso Nacional de Medicina
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Por outro lado, modifica-se o regime
normal de trabalho e aplica-se um
horário normal de trabalho de 40 ho-
ras semanais. Considera-se também que
a dispensa de prestação de serviço de
urgência no período nocturno passa
para os 55 anos, quando neste momen-
to é a partir dos 50; e considera que a
dispensa de prestação definitiva é a
partir dos 60, quando agora é a partir
dos 55.
Espero que, a partir de agora, se possa
pensar de uma forma mais amadure-
cida sobre este assunto, que possam
passar alguns minutos dedicados a isto,
porque, do meu ponto de vista, exige-
se uma grande união de esforços e mais
reuniões e participação e também que
os sindicatos e a Ordem, indiscutível e
forçosamente, tenham que se juntar.
Não é possível nem é aceitável que haja
este diferendo entre os sindicatos e a
Ordem quando aquilo que está em cau-
sa é o que vai condicionar a nossa pro-
gressão profissional e condicionar a
medicina que vamos praticar, portan-
to, beneficiando ou não os nossos do-
entes. É indispensável que estas ques-
tões tenham sido definitivamente ar-
rumadas no dia 10 de Fevereiro. Ago-
ra, havendo já um documento para se
poder discutir – por isso é que tenho
pena que os sindicatos não estejam
aqui –, faço a proposta de que não se
discuta mais o que ficou para trás a
10 de Fevereiro e que se passe a discu-

tir estes documentos que podem ser
condicionantes e muito da nossa futu-
ra actividade», afirmou Martins dos
Santos.
Florindo Esperancinha, presidente da
distrital de Lisboa Cidade, dirigiu-se
aos colegas presentes nessa qualida-
de: «Falo na qualidade de presidente
da maior distrital do país e do Colégio
de Oftalmologia. Na verdade, se as
carreiras estiveram na Ordem sou uma
das pessoas que vai ter que gerir este
processo.
Quero trazer-vos um testemunho. Há
nove anos negociei o primeiro acordo
colectivo de trabalho com uma enti-
dade privada e introduziu as carreiras

médicas nessa entidade privada. Esti-
ve nesse acordo juntamente com o SIM.
Introduzimos as carreiras médicas que
foram cumpridas integralmente até
agora. Nessa altura eu próprio fiz o
regulamento dessas carreiras, eu pró-
prio entreguei o regulamento na Or-
dem dos Médicos para que ficassem
certificadas pela Ordem, porque que-
ria credibilizá-las. Eu próprio falei com
os sindicatos e na altura posso dizê-lo
que quer a Ordem quer os sindicatos
se opuseram. Agora isso está a acon-
tecer. Ao assumir esse desafio de ter
as carreiras dentro da Ordem, há as-
pectos logísticos que a OM tem que
ter em consideração. Sei o que isto não
é fácil. Devíamos fazer um projecto de
carreiras, regulamentá-lo, porque caso
contrário vai tudo bloquear na Ordem
e vai falhar.
Sou também delegado ao congresso do
SIM, da mesma maneira que estou hoje
a expor aqui as minhas opiniões, vou
fazê-lo nesse congresso. Acho lamen-
tável tudo o que se tem passado, esta
cena pública entre a Ordem e os sin-
dicatos. Não é aceitável, é completa-
mente impossível alguém conseguir
negociar nestas condições. É altura de
esquecermos as nossas diferenças e
sermos capazes, na Ordem e nos sindi-
catos, de fazer um projecto e colocá-
lo como contrapartida ao projecto que
nos foi apresentado. Não vejo nos sin-
dicatos nenhum projecto, não vejo na

A C T U A L I D A D E
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Fernando Gomes, do Conselho Re-
gional do Centro da OM, relembrou
a primeira assembleia-geral de médi-
cos e, alertando para a necessidade
de manter a autonomia da OM, evi-
denciou as mudanças fulcrais que
ocorreram entre as duas assembleias.
«Falo na qualidade não de membro
do Conselho Nacional Executivo,
mas sim na de médico, e de um mé-
dico que tem a particularidade de ter
estado na mesa da assembleia de
1989, aqui nesta mesma FIL. As ra-
zões são completamente diferentes,
na ocasião quem era o motor do pro-
cesso eram os sindicatos e eu era o
presidente da FNAM, à época. É bom
que quem tenha memória se lembre
do que se passou, do enquadramento
político completamente diferente e
que não percamos mais tempo com
guerrilhas de arlequim e manjerona,
que mostram até alguma ignorância,
como por exemplo quando se fala
em rever estatutos e não se fala na
lei-quadro que saiu e está publicada
e que perguntarei aos colegas se que-
rem que a Ordem esteja subordina-
da ao poder administrativo. Eu já
admito tudo, até já ouvi colegas a di-
zerem que para os júris não deve ser
Ordem a nomear, deve ser o Gover-
no. Já ouvi colegas a defenderem isto
em locais de negociação. Há aqui
uma misturada que não me parece
que seja correcta.
Esta questão da revisão das carrei-
ras não apareceu por acaso. No pri-
meiro ano do anterior mandato, e
num livrinho que a Ordem resolveu
reeditar chamado Relatório das Car-
reiras Médicas, que significa muito

Fernando Gomes

mais do que as carreiras, uma vez que
é o Serviço Nacional de Saúde que está
ali, à época, perante o fascismo, era o
embrião do SNS. Não se discutiam
muitos graus nem carreiras, nem cate-
gorias nem escalões.
Entretanto, as coisas mudaram muito.
Aquilo que nós pensávamos é assim.
A evolução, neste momento, qual é?

Mantém-se só a dos hospitais, com con-
sultórios em grande número e umas
clínicas em Lisboa, Porto e Coimbra?
Não. A realidade mudou, aliás como
era previsível. Os médicos passaram a
ser mais assalariados e mais assalaria-
dos agora de grandes empresas e de
seguradoras, onde as condições de re-
sistirem à pressão económica são muito
mais difíceis do que são inclusivamente
no Estado. Ninguém queria deixar de
ser funcionário público porque sabia

que tinha ali um vínculo, mas agora
não é assim, perante um conselho de
administração de uma seguradora. Se
calhar agora pensa-se que é o seu
ganha-pão que está em jogo e fica-se
mais sujeito se não se agir de acordo
com eles.
Perante isto, quem é que pode colo-
car questões num patamar mais im-
portante? Claro que é a Ordem. É na
qualificação técnico-profissional não
é nas carreiras administrativas, por-
que essas já foram muito maltrata-
das com a criação de contratos indi-
viduais. Aqueles que são legalistas pa-
ra virem perguntar se isto é uma as-
sembleia ou não é uma assembleia,
não o foram na ocasião dos contra-
tos individuais de trabalho para se
levantarem e alertarem para isso.
Não vi isso e vivo neste país e leio
jornais todos os dias.
O que é que poderíamos fazer e que
podemos ainda fazer? É na defesas
da questão técnico-profissional e em
articulação com os sindicatos fazê-la
corresponder às categorias. Estas
guerras paralelas de quem quer ter
protagonismo aqui ou acolá, isso
para mim é secundário.
Quando se fala em contratação colec-
tiva é importante ter a noção de que
apenas abrange os sindicalizados da
instituição que a fizer, e pode ser es-
tendida a outros médicos que assim o
entenderem e se a entidade contrata-
dora assim o entender. Portanto, per-
gunto: Neste momento, serão os sin-
dicalizados, no SIM e na FNAM, que
vão ter a possibilidade de discutir a
contratação colectiva dos 30 e tal mil
médicos deste país?», concluiu.

Qualificação técnico-profissional é com a Ordem

Ordem nenhum projecto. Eu estou
disponível para esse trabalho, de fa-
zermos um projecto e regulamentá-lo.
Falamos muito de carreiras, dos graus,
das categorias, se há escalões ou não,
quais as funções de cada um desses
graus ou dessas categorias, mas eu não
ouço discutir isso, ouço discutir coi-
sas que não têm interesse. Deveríamos

sentar-nos e discutir quais as funções
que cada categoria dessas deveria ter
e a hierarquização que o serviço de-
veria ter.
No meu serviço não foi impeditivo ter
carreiras médicas, e no meu hospital,
nada impedia outros acordos com a
administração. Eram carreiras técnicas,
não eram questionadas.

Não é facilmente digerível o que vou
dizer. Falamos nas carreiras médicas
para Portugal, mas nós temos mobili-
dade europeia. Como fazemos aos
médicos que chegarem cá e como é
que eles se integram? Vão fazer na Or-
dem os respectivos exames antes de
poderem começar a trabalhar? Nin-
guém fala disso.
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Sabendo que o que vou dizer não vai
ter apoio, pergunto: ninguém fala em
recertificar? Eu faço o meu grau de con-
sultor e dez, vinte anos depois nunca
mais fiz nada, nunca mais aprendi nada
e isso nenhum de nós é capaz de assu-
mir que é necessário fazer, mas eu as-
sumo».
No final do encontro, Pedro Nunes
teria oportunidade de reforçar a ideia
de que o debate sobre as carreiras
só agora estava a começar, mas que

«irá percorrer o país, passando por
todos os distritos médicos», garantiu,
referindo-se às reuniões que decor-
reram, antes do Congresso, em Faro
e Vila Real e no encontro já agendado
para dia 26 de Março em Leiria. «Tra-
ta-se de facto de uma matéria estru-
turante para os próximos anos e o
reconhecimento de qualificações e
títulos compete à OM. Procuraremos
promover sempre a unidade mas, as-
sim como a negociação de questões

salariais não nos diz respeito, em ma-
téria de qualificação não permitire-
mos que tal competência seja trans-
ferida para nenhuma outra institui-
ção que não seja a Ordem dos Mé-
dicos». «A OM respeita a opinião dos
médicos e quer ouvi-la. Faremos reu-
niões por todo o país e teremos as-
sembleias de médicos com um, dois
ou muitos colegas, mas não deixare-
mos nunca de realizar os debates»,
concluiu o bastonário.
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Depois da reunião do Porto em que

os sindicatos reconheceram o papel

da OM na qualificação profissional

dos médicos, procurou-se criar um

clima de unidade, pelo que o Conse-

lho Nacional Executivo convidou os

sindicatos a participarem na mesa da

Assembleia-Geral do Centro de Con-

gressos de Lisboa. Segue, para conhe-

cimento de todos os médicos, o con-

vite feito e as respectivas respostas.

Ordem procura a unidade

SIM

FNAM

Convite

XIV Congresso Nacional de Medicina
A C T U A L I D A D E
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A importância decisiva do actual processo negocial da revisão das Carreiras Médicas e o novo enquadramento laboral
da Administração Pública, baseado na contratação colectiva, tornam imperioso que a Ordem e os Sindicatos Médicos
tenham uma atitude responsável e de cooperação, no rigoroso respeito pelo âmbito legal das suas respectivas compe-
tências, que assegure a revitalização das Carreiras Médicas como pilar essencial do Sistema de Saúde/SNS, no absoluto
respeito pela dignidade da profissão médica e excelência da qualidade dos cuidados de saúde prestados.

Todos reconhecemos a enorme importância da defesa das Carreiras Médicas e estamos empenhados no êxito substan-
tivo de todo o processo negocial, e por isso, no actual momento, não podemos aceitar que existam posições fracturantes
ou mal-entendidos, nesta matéria, que possam penalizar gravemente a formação médica contínua e a hierarquização
técnico-científica dos médicos. De facto, o actual enquadramento laboral da Administração Pública atribui uma posi-
ção de destaque às Organizações Sindicais na discussão e negociação das Carreiras Médicas, que é essencial respeitar.
Neste contexto, e de acordo com o artigo 6º alíneas c) e f) do Estatuto da Ordem dos Médicos, propomos adoptar de
imediato as seguintes propostas:

1- Defender como princípio basilar o diálogo e convergência de posições entre a Ordem e os Sindicatos Médicos,
como a única atitude eficaz para optimizar a plenitude dos direitos e interesses de todos os médicos, no respeito pelos
princípios Hipocráticos do exercício da medicina, devendo para tal ser constituído um grupo de trabalho comum que
reúna regularmente.

2- Saudar a unidade dos Sindicatos Médicos, considerando-a um factor decisivo e de acrescida importância para a
defesa das Carreiras Médicas.

3- Respeitar com sentido de solidariedade a posição negocial com o Ministério da Saúde assumida pelos Sindicatos
Médicos em torno de matérias directamente ligadas ao processo de revisão das Carreiras Médicas.

4- No total respeito pelo que está consignado na Lei, reafirma-se a assunção integral pela Ordem das suas competên-
cias em matéria técnica, científica e da qualidade.

5- Tendo em conta que cabe essencialmente aos Sindicatos Médicos a condução prática do processo negocial, apresen-
tam-se desde já medidas concretas a serem incluídas nos documentos sindicais de negociação:

a) A titulação única dos graus que vierem a ser negociados, à semelhança e reproduzindo exactamente o que acontece
há largos anos com a titulação única do grau de Especialista, conforme a legislação em vigor.

b) Que nas matérias da contratação colectiva relativas às questões técnicas da formação profissional e da avaliação do
desempenho, sejam sobrelevadas as medidas concretas apresentadas pela Ordem dos Médicos que estejam relaciona-
das com os aspectos que se ligam à sua actividade, intervenção e competências próprias.

c) Que os graus e categorias da carreira médica estejam indissociavelmente ligadas à progressão remuneratória.

d) Não é aceitável a existência de médicos indiferenciados.

REUNIÃO CONJUNTA
ORDEM DOS MÉDICOS, FEDERAÇÃO NACIONAL DE MÉDICOS (FNAM)

E SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS (SIM)
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Dirigindo-se aos jovens colegas que
solenemente prestavam o que definiu
como «juramento de uma vida», Isabel
Caixeiro realçou o «juramento milenar
que une todos os médicos» – «a saú-
de do meu doente será a minha primei-
ra preocupação» – e explicou: «esta
fórmula, aparentemente simples, encer-
ra o significado profundo do ser médi-
co. Sintetizamos nestas palavras valo-

A C T U A L I D A D E

Juramento de Hipócrates
A cerimónia da Secção Regional do Sul do Juramento de Hipócrates reali-

zou-se este ano no decurso do Congresso Nacional de Medicina. Mais de 400

médicos participaram nesta cerimónia que simboliza a entrada na profissão.

Isabel Caixeiro, presidente do Conselho Regional do Sul da OM, deu-lhes as

boas-vindas, num discurso marcado pelo enaltecimento da ética e que teve

como mote um dos princípios hipocráticos: «A saúde do nosso doente será a

nossa primeira preocupação».

res que, para nós e para os doentes,
são inultrapassáveis pelas conjunturas,
pelas modas ou pelo politicamente cor-
recto ou ainda, pelas crises e indefini-
ções que ciclicamente abalam as soci-
edades. Ancorado na firmeza deste pro-
pósito, cabe ao médico ser um esteio
de confiança na sociedade, asseguran-
do diariamente a confiança daqueles
que nas suas mãos depositam receios,

ambições, expectativas, alegrias, triste-
zas e, até, a sua vida».
«A evolução social nacional e interna-
cional está suspensa nas incertezas eco-
nómicas e de desenvolvimento. Na saú-
de, aos riscos já conhecidos somam-se
os abruptamente criados pelas debili-
dades económicas. Sociedades com au-
mento de pobreza serão populações
em risco, com carências de saúde e

XIV Congresso Nacional de Medicina
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maior probabilidade de doença. A glo-
balização em que vivemos torna-nos
permeáveis a novas (e antigas) amea-
ças em saúde e exigem-nos que, como
médicos, sejamos capazes de ter res-
postas capazes, adequadas e, acima de
tudo, actuantes também na minimiza-
ção da ansiedade e fragilidade que se
geram em momentos como estes», re-
feriu, reconhecendo que a conjuntura
não é propícia a optimismos, mas sem
deixar de salientar que «esta é tam-
bém a responsabilidade» que os médi-
cos assumem ao prestar juramento:
«Enquanto médicos, estamos mobiliza-
dos e organizados para intervir na so-
ciedade que nos rodeia na defesa da
equidade na prestação de cuidados de
saúde e da dignidade da pessoa huma-
na nas unidades de saúde, públicas ou
privadas, centros de saúde, hospitais,
consultórios ou unidades de cuidados
continuados».
«Com mais ou menos sociedades anó-
nimas ou empresariais, maior ou me-
nor inovação na gestão, maiores ou me-
nores tentativas de reduzir o acto mé-
dico a um número frio e inexpressivo,
o que é facto é que continuam a ser
os médicos o garante da saúde e o ros-
to de confiança que os doentes vêem
diariamente», afirmou, antes de se re-
ferir às carreiras como elemento estru-
tural do Serviço Nacional de Saúde:
«Está iniciado o debate sobre a evolu-
ção das Carreiras Médicas no nosso
país, um pilar essencial para a sustenta-
ção de um Serviço Nacional de Saúde.
As experiências dos contratos indivi-
duais de trabalho no SNS mostram já
as iniquidades que geram, a incapaci-
dade óbvia em assegurar um desen-
volvimento profissional médico conso-
lidado pela diferenciação científica e a
desestruturação do trabalho em equi-
pa. Das Carreiras Médicas dependerá,
como dependeu no passado, a configu-
ração futura dos cuidados de saúde
do nosso país». «Dada a importância
estruturante destas matérias todos os
médicos, a exemplo do projecto inici-
ado na década de 1960, são responsá-
veis pelo desenvolvimento das Carrei-
ras Médicas. Elas são a alavanca de
modernidade e de inspiração profissi-

A C T U A L I D A D E

onal, ferramenta indispensável da qua-
lificação médica e garantia de seguran-
ça e qualidade dos cuidados de saú-
de», concluiu.

Isabel Caixeiro garantiu aos jovens
médicos que a OM continuará «a pug-
nar por um Acto Médico que seja o
espelho do respeito pelas competên-
cias médicas e elemento clarificador
das responsabilidades e intervenções
em saúde» e que manterá a intransi-
gência na defesa da ética médica «co-
mo direito inquestionável dos cidadãos
e garante último da adequação dos cui-
dados prestados ao interesse dos do-
entes que servimos», realçando que a
independência técnica crítica de cada
médico não é negociável.
Resumindo a sua intervenção ao prin-
cípio «a Saúde do nosso doente será a
nossa primeira preocupação», termi-
nou com uma mensagem de esperan-
ça – «Acredito que as novas gerações
de médicos, de que fazem parte a par-
tir de hoje, irão mudar e melhorar o

futuro da saúde no nosso país. A cria-
tividade e inconformismo de que são
portadores, aliados ao saber e prática
dos mais experientes, constituem o
melhor seguro para um sistema de saú-
de orientado para as reais necessida-
des dos doentes» – e de união: «A Or-
dem dos Médicos pertence-vos de hoje
em diante e, em cada dia, esperem dela
aquilo que quiserem esperar de vós
próprios. A Ordem dos Médicos so-
mos todos nós: médicos. Da parte dos
seus dirigentes, e em particular do Con-
selho Regional do Sul que represento,
contem com a disponibilidade e dedi-
cação para os vossos/nossos desafios.
Da parte de todos os colegas médicos
do país, e em nome dos mais 19.000
representados nesta Secção Regional
do Sul, trago-vos o empenho e dispo-
nibilidade em vos acolher e convosco
partilhar os ensinamentos de experiên-
cia feitos. Os jovens médicos de hoje
são os novos porta-vozes de uma pro-
fissão que diariamente tem uma pala-
vra a dizer a milhares de portugueses».
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Ordem dos Médicos
Colégio da Competência em Emergência Médica

ASSEMBLEIA-GERAL
CONVOCATÓRIA

Nos termos da alínea e) do Artigo 10º do Regulamento das Secções de Subespecialidade e das Comissões de
Competência e do Artigo 7º do Regulamento Geral dos Colégios das Especialidades convoco os médicos detento-
res do título de Competência em Emergência Médica para a Assembleia Geral a realizar no Centro de Congressos
dos Hospitais da Universidade de Coimbra, em Coimbra, no dia 16 de Abril de 2009, pelas 14.00 horas, com a
seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1) Informações

2) Especialização em Medicina de Urgência:
• A proposta da Especialidade
• Vias alternativas à Especialidade

3) Estratégias para a boa prática: recomendações CCEM

• Organização dos Serviços de Urgência
• Transporte do doente crítico
• Trauma
• Técnico de Emergência Pré-Hospitalar

Pel’A Comissão Técnica do Colégio da Competência em Emergência Médica,

O Presidente,

Carlos Mesquita
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Calendário Eleitoral

2009
Fevereiro 20 Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada Secção Regional.
Fevereiro 25 Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais
Março 02 Prazo limite para decisão das reclamações
Março 13 Prazo limite para formalização das candidaturas
Março 18 Prazo limite para apreciação da regularidade das candidaturas
Abril 09 Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos candidatos
Abril 22 Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), acto eleitoral e contagem

dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral Nacional funciona na Secção Regional
que detém a Presidência).

Abril 27 Apuramento final dos resultados a nível nacional.
Maio 04 Prazo limite para impugnação do acto eleitoral.
Maio 11 Prazo limite para a decisão de eventuais impugnações.

Eleições
Colégio da Especialidade

de Pediatria

22 de Abril
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Eleições

Colégios das Especialidades,
Secções de Subespecialidades,

Comissões de Competência e Conselho
Nacional do médico Interno

20 de Maio

Calendário Eleitoral

2009
Março 20 Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada Secção Regional.
Março 25 Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais
Março 30 Prazo limite para decisão das reclamações
Abril 09 Prazo limite para formalização das candidaturas
Abril 17 Prazo limite para apreciação da regularidade das candidaturas
Maio 08 Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos candidatos
Maio 20 Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), acto eleitoral e contagem

dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral Nacional funciona na Secção Regional
que detém a Presidência).

Maio 25 Apuramento final dos resultados a nível nacional.
Junho 01 Prazo limite para impugnação do acto eleitoral.
Junho 08 Prazo limite para a decisão de eventuais impugnações.

Emergency: associação italiana presta cuidados de saúde gratuitos
Emergency é uma associação italiana independente, criada pelo cirurgião Gino Strada em 1994, com o intuito de
oferecer cuidados médico/cirúrgicos de qualidade às vítimas civis de minas terrestres, pobreza e guerra. Para defender
e promover os direitos humanos, especialmente o direito à saúde, a Emergency constrói hospitais, clínicas e postos de
primeiros-socorros nas zonas afectadas pela guerra, em diferentes países. A associação já construiu igualmente centros
pediátricos, ginecológicos e de reabilitação para propiciar cuidados de saúde onde essa necessidade é mais premente.
O mais recente projecto da Emergency é um centro de cirurgia cardiotorácica, no Sudão, que disponibiliza gratuita-
mente assistência médico/cirúrgica altamente especializada, a doentes provenientes do Sudão e dos países circundantes.
Este centro vai ser ligado a uma rede regional de clínicas para rastreio e posterior acompanhamento dos doentes.
Todas as estruturas desta associação italiana foram desenhadas e são geridas por uma equipa internacional especializa-
da que também se ocupa da formação dos profissionais de saúde locais. Emergency está presente em diversas zonas:
Iraque, Afeganistão, Cambodja, Serra Leoa, Sudão, etc., mas também em Itália, mais precisamente em Palermo, onde
possui um departamento para imigrantes. Desde a sua fundação, mais de três milhões de pessoas receberam os
cuidados especializados das estruturas da Emergency.
Para mais informações: www.emergency.it

www.emergency.it
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O Ministério da Saúde enviou para a Ordem dos Médicos o projecto de De-

creto-Lei sobre a qualificação profissional que aqui divulgamos na íntegra e

sobre o qual, desde já, solicitamos os comentários dos colegas. Para debater

este assunto estão já previstas reuniões em vários distritos, a cuja divulgação

os médicos devem estar atentos para poderem participar.

Projecto de lei sobre qualificação
profissional
O regime legal da qualificação dos profissionais das carrei-
ras médicas, encontra-se regulado pelo Decreto-Lei n.º 73/
90, de 6 de Março, o qual foi objecto de revogação no
âmbito da reforma das carreiras dos trabalhadores da Ad-
ministração Pública, em particular no âmbito da aprovação
dos regimes das carreiras especiais.
Aquele diploma aliava a matéria da qualificação médica às
condições para o exercício da profissão no Serviço Nacio-
nal de Saúde. Contudo, e em rigor, as duas realidades são
distintas, pelo que, concomitantemente com a aprovação
do regime legal da carreira especial médica, em diploma
próprio, se opta por estabelecer autonomamente o regime
legal da qualificação médica.
Efectivamente, a prestação de cuidados de saúde desenvol-
ve-se tanto no sector público, como nos sectores privado e
social, tendo ainda vindo a ser desenvolvido pelo Estado
modelos de gestão pública empresarial das unidades de
saúde, bem como parcerias público privadas. Este enqua-
dramento envolve profissionais sujeitos ao regime da admi-
nistração pública e ao regime do Código do Trabalho, pelo
que importa criar mecanismos de qualificação objectivos e
globais para todo o sistema de saúde.
O presente diploma acompanha ainda o reforço da auto-
regulação profissional na saúde, entendida como um pro-
cesso transparente, que inclui um conjunto de procedimen-
tos tendentes a assegurar o estabelecimento de padrões de
qualificação técnica, avaliação e auditoria do desempenho
dos profissionais, sendo, nessa medida, peça fundamental
de promoção de boas práticas.
O sistema ora desenhado permite que a qualificação profis-
sional obtida, comprovada e verificada, seja uniformemente
aceite em todo o território nacional, independentemente
da natureza jurídica do estabelecimento ou serviço.
Incide este diploma sobre a estrutura graduada da qualifi-
cação médica, enquanto habilitação titulada para o exercí-
cio da profissão.
A estipulação de quatro graus reflecte um percurso de di-
ferenciação progressiva, com vista ao aprofundamento de

competências na área de especialização ou de sub-especia-
lização, bem como a discussão de projectos de investiga-
ção, de garantia de qualidade de cuidados de saúde ou de
organização e gestão de serviços.
Em todo o caso os concursos de graduação são regulados
por portaria do responsável do membro do Governo res-
ponsável pela área da saúde, sempre com a indispensável
da Ordem dos Médicos.
Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei
n.º 23/98, de 26 de Maio.

Foi ouvida a Ordem dos Médicos

Assim:

No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Gover-
no decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objecto e âmbito
1 – O presente decreto-lei estabelece o regime da qualifi-
cação médica, a respectiva forma de aquisição e o seu re-
conhecimento.
2 – O presente diploma aplica-se a todos os inscritos na
Ordem dos Médicos.

Artigo 2.º

Natureza da qualificação médica
1 – A qualificação médica tem por base a obtenção dos
conhecimentos técnicos adquiridos ao longo da formação.
2 – A qualificação médica estrutura-se em graus, enquanto
títulos de habilitação profissional atribuídos pela Ordem
dos Médicos, em função da obtenção de níveis de compe-
tência diferenciados com a frequência de estágios de for-
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mação profissional e concurso curricular.
3 – O médico exerce a sua actividade com plena responsa-
bilidade profissional e autonomia técnico-científica.

Artigo 3.º

Graus
A qualificação médica compreende os seguintes graus:

a) Médico;
b) Médico Especialista;
c) Médico Especialista Graduado;
d) Médico Especialista Principal

Artigo 4.º

Aquisição dos graus
1 – O grau de médico adquire-se com a habilitação legal-
mente exigida para a inscrição na Ordem dos Médicos.
2 – O grau de médico especialista adquire-se com a obten-
ção do título de especialista, mediante conclusão com apro-
veitamento do Internato da Especialidade.
3 – O grau de médico especialista graduado adquire-se
após habilitação efectuada por concurso que tenha por base,
cumulativamente:

a) Avaliação curricular;
b) Prova de verificação de aprofundamento de compe-

tências na área de especialização ou de sub-especia-
lização;

c) Duração de 10 anos de exercício efectivo com o
grau de médico especialista

4 – O grau de médico especialista principal adquire-se após
habilitação efectuada por concurso que tenha por base,
cumulativamente:

a) Avaliação curricular;
b) Discussão de projecto de investigação, de garantia

de qualidade de cuidados de saúde ou de organiza-
ção e gestão de serviços;

c) Duração de 5 anos de exercício efectivo com o grau
de especialista graduado.

5 – Os concursos previstos nos números anteriores são
regulados por portaria do membro do Governo responsá-
vel pela área da saúde, ouvida a Ordem dos Médicos.
6 – Os programas de formação dos concursos previstos no
número anterior são aprovados por portaria do membro
do Governo responsável pela área da saúde, ouvida a Or-
dem dos Médicos, sujeitos a revisão quinquenal.
7 – Os programas devem ser expressos quanto aos objec-
tivos a atingir, conteúdos e actividades, duração total e par-
celar dos períodos de formação, momentos e métodos de
avaliação.

Artigo 5.º

Reconhecimento
Os graus atribuídos ao abrigo do presente decreto-lei são

automaticamente reconhecidos para a elegibilidade neces-
sária aos concursos de recrutamento e mudança de cate-
goria previstos no regime especial aplicável à carreira mé-
dica no Serviço Nacional de Saúde.

Artigo 6.º

Utilização do grau
No exercício e publicitação da sua actividade profissional,
desenvolvida no Serviço Nacional de Saúde ou nos secto-
res privado ou social, o médico deve sempre fazer referên-
cia ao grau detido.

Artigo 7.º

Norma transitórias
1 – Os médicos que detenham o título de especialista con-
cedido pela Ordem dos Médicos são equiparados, para efei-
tos do presente decreto-lei, a médicos especialistas.
2 – Os médicos com o grau de generalista, obtido nos ter-
mos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de Mar-
ço, de especialista, obtido nos termos do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de Março, e de especialista em
saúde pública, obtido nos termos do artigo 37.º do Decre-
to-Lei n.º 73/90, de 6 de Março, são equiparados, para efei-
tos do presente decreto-lei, a médicos especialistas.
3 – Os médicos com o grau de consultor, obtido nos ter-
mos dos artigos 22.º, 29.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 73/90,
de 6 de Março, são equiparados, para efeitos do presente
decreto-lei, a especialista graduado.

Artigo 8.º

Alteração ao Decreto-Lei n.º 203/2004 de 18 de Agosto
1 – O artigo 23º do Decreto-Lei n.º 203/2004 de 18 de
Agosto passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 23.º

[…]
1 - A aprovação final no internato médico confere o grau
de médico especialista na correspondente área profissio-
nal.
2- […]
3- (Revogado)»

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de

O Primeiro-Ministro

O Ministro de Estado e das Finanças

A Ministra da Saúde

O Ministro da Ciência da Tecnologia e do Ensino Superior

I N F O R M A Ç Ã O
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Associação Portuguesa para a Prevenção
do Risco Operatório

Caros Colegas (das Especialidades Cirúrgicas, Anestesiologia e Reanimação)

O grupo de colegas promotores da criação de uma «Associação Portuguesa para a Prevenção do Risco Operató-
rio», que está a ser preparada sob a égide da Associação Francesa ASSPRO, pioneira nesta área, vem convidá-los
para estarem presentes numa sessão de apresentação e divulgação da actividadeproposta.

Esta reunião, terá lugar no dia 30 de Março, pelas 17.30, no Hotel Tiara Park Atlantic, no Porto, durante o decurso
das XXVII Jornadas Portuguesas de Cirurgia.

Haverá uma reunião semelhante no Auditório da sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa, no próximo dia 1 de
Abril, pelas 18.30.

Atendendo ao interesse e actualidade do assunto contamos com a vossa presença.

Pelo grupo promotor

José M. Schiappa

António Noronha de Andrade

I N F O R M A Ç Ã O
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«A situação actualmente existente em Portugal no que res-
peita à prática da Oncologia é caracterizada por uma pro-
funda desorganização dos procedimentos, falta de defini-
ção quanto à atribuição de competências para diagnosticar
e tratar o cancro, desconhecimento das capacidades instala-
das e dos resultados obtidos, incapacidade de estabelecimen-
to de mecanismos de colaboração e afiliação entre Institui-
ções e escassez de recursos humanos e técnicos.
Os Colégios de Especialidade de Oncologia Médica, Radio-
terapia e Anatomia Patológica, reunidos no Porto a 10 de
Fevereiro de 2009 propõem a adopção das seguintes medi-
das, com carácter vinculativo genérico:

1. A prestação de cuidados aos doentes oncológicos é obri-
gatoriamente multidisciplinar. As Instituições que não pos-
suam grupos de decisão terapêutica, constituídos obrigato-
riamente por Oncologista Médico, Radioterapeuta e Cirur-
gião e preferencialmente também por Anatomopatologista,
Imagiologista e Especialista da área a discutir, ou os médi-
cos que actuem de forma isolada, devem ser impedidos de
definir e executar a estratégia terapêutica dos doentes.
2. Todos os doentes devem ser avaliados em Consulta Mul-
tidisciplinar de Decisão Terapêutica antes da execução de
qualquer tratamento, excepto em situações de urgência.
3. A Oncologia deve ser exercida por quem tem formação
específica e experiência suficiente. Os critérios que defi-
nem as competências necessárias serão fixados por cada
Colégio da Especialidade envolvido.
4. As Instituições com actividade na área da Oncologia de-
vem ser obrigatoriamente acreditadas para a sua prática. Esta
acreditação será realizada por patologia ou grupo de patolo-
gias com base nos critérios e/ou Manuais de Boas Práticas
elaborados pelos Colégios da Especialidade envolvidos, com
a colaboração das Sociedades Cientificas interessadas.
5. Compete à Ordem dos Médicos promover a realização
periódica de auditorias clínicas para avaliação do cumpri-
mento das condições de acreditação das Instituições e afe-
rição dos respectivos resultados, no mínimo de 3 em 3 anos.
6. Em caso de não conformidade, a Instituição terá um pe-
ríodo de tempo definido para corrigir as insuficiências de-
tectadas, que não deverá exceder os 6 meses, sob pena de

Medidas de acção para a prestação de
cuidados de qualidade em Oncologia
Os Colégios de Especialidade de Oncologia Médica, Radioterapia e Anatomia Pato-

lógica propuseram um documento contendo «Medidas de acção para a prestação

de cuidados de qualidade em Oncologia», documento esse que foi aprovado em

Conselho Nacional Executivo de 18 de Fevereiro de 2009 e que agora se publica.
perder a possibilidade de tratar essa patologia.
7. A Ordem dos Médicos, através dos respectivos Colégios
da Especialidade, deverá participar como membro de pleno
direito de órgãos consultivos para a área da Oncologia e
dos grupos constituídos para elaborar documentos direc-
tores das opções de política oncológica nacional.
8. A Ordem dos Médicos deve colaborar na elaboração de
linhas de orientação para a prevenção e rastreio do cancro
e para o diagnóstico, tratamento, seguimento e reabilitação
do doente oncológico, de utilização no território nacional,
que permitam uniformizar os procedimentos e tornar pos-
sível a comparação dos resultados.
9. As Instituições que diagnosticam e tratam o cancro devem
adoptar formas de organização adequadas às características
dos doentes e da patologia oncológica, de forma a garantir a
globalidade e continuidade da prestação de cuidados. Caso
não o possam fazer, devem referenciar imediatamente o do-
ente a outra Instituição que reúna as condições necessárias.
10. A Ordem dos Médicos entende ser igualmente necessá-
rio o aumento da formação na vertente oncológica das vá-
rias Especialidades envolvidas.
11. A Ordem dos Médicos manifesta a sua preocupação pela
escassez de Especialistas de Oncologia Médica e Radioterapia,
podendo, mesmo na situação actual, estar em causa a qualida-
de da prestação, e recomenda a rápida abertura de maior
número de vagas nos respectivos Internatos de Especialidade.
12. Deve ser considerada falta técnica e disciplinar grave o
incumprimento destas regras de conduta, devendo as res-
ponsabilidades serem atribuídas individual e institucional-
mente pelas entidades competentes.
13. Para a Ordem dos Médicos, o doente deve ser a figura
central da prestação de cuidados. Assim, é dever de todas
as Instituições envolvidas, desde os cuidados primários até
aos centros de referência, intervir no sistema de prestação
de acordo com as respectivas capacidades, pelo que se re-
comenda a afiliação dos centros em cada região de forma a
partilhar os recursos técnicos e humanos a beneficio da
eficácia e eficiência dos serviços.
O Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral, embora não
estivesse presente na reunião, confirmou estar de acordo na
generalidade com os princípios orientadores aqui expressos.»

I N F O R M A Ç Ã O







37Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Fevereiro 2009

I) Um problema de ética num
contexto de crise económica
A saúde em Portugal atravessa uma
fase decisiva mas deveras preocupante,
não só para os cidadãos em geral, mas
também para os profissionais do sec-
tor, em particular os médicos. Na rea-
lidade, penso sinceramente que uma
grande parte dos problemas se pode-
riam resolver se os políticos, à nossa
semelhança, se regessem por um códi-
go de conduta ético-deontológico co-
mo aquele que existe para o nosso in-
signe mister, com idêntica e longa tradi-
ção, e tão imbuído de valores humanís-
ticos intemporais.
Em consonância com essa discrepân-
cia de princípios, toda a nossa Classe
ficou atónita perante a abusiva intro-
missão de um ministro que, a pretexto
de ser o responsável político de então
neste sector, exorbitou inadmissivel-
mente da sua área de jurisdição pró-
pria (por ser economista!), ao preten-
der imiscuir-se naquilo que está cons-
titucionalmente reservado em exclusi-

Algumas considerações acerca de uma
(mera) questão de Confiança, a propósito

de duas Efemérides (exemplares) e de
duas Histórias (verídicas)

O P I N I Ã O

vo à esfera de auto-regulação da asso-
ciação profissional que sempre repre-
sentou no nosso País, por delegação
do próprio Estado, os discípulos de
Hipócrates.
Não ignoro (ninguém deve ignorar) que
a crise económica é muito séria mes-
mo à escala planetária, exigindo de to-
dos os cidadãos e de cada uma das es-
truturas que legitimamente os represen-
tam um redobrado esforço de coope-
ração com as verdadeiras políticas de
responsabilidade social, quiçá encaran-
do frontalmente a inevitabilidade de
alguns sacrifícios pessoais e colectivos.
Partilho também da ideia que o tão
reconhecido e arreigado sentimento
luso de fatalismo pessimista, segundo
o qual o nosso «fado» colectivo en-
quanto Povo e Nação é termos que
nos resignar eternamente à condição
de uma absurda auto-depreciação, aca-
ba por ser realmente contrário ao mais
saudável clima psicológico de auto-con-
fiança que venha a permitir inverter,
de uma forma consequente, o sentido
da evolução do actual e periclitante
estado da nossa sociedade.
Contudo, tal cambiante de posturas,
não é de modo nenhum compatível
com o esconder sistemático dos resul-
tados menos positivos, bem como pelo
idealizar permanente de cenários com-
pletamente dissociados da realidade,
ou ainda pelo apregoar frequente de
promessas irrealizáveis, como se os ci-
dadãos fossem «cegos» e «surdos» ao
quotidiano circundante, ou meros
crentes ingénuos de pretensos «vendi-
lhões» de feira.
O que se exige é, ao invés, um verda-
deiro sentido de cidadania, um com-
prometimento consciente com os de-

sígnios pessoais e colectivos, assente nas
referidas normas de conduta individu-
al e profissional, não só aquando dos
actos eleitorais periódicos previstos, mas
sobretudo como parte integrante de
uma postura permanente perante a
sociedade civil e os seus poderes de-
mocraticamente constituídos.

II) Um problema de falta de coe-
rência num contexto de crise de
valores
Vem pois a propósito lembrar ao Sr.
Primeiro-Ministro José Sócrates (enge-
nheiro de profissão) que não lhe fica-
ria nada mal reconhecer humildemente
que muito deveria aprender com a nos-
sa Classe, nomeadamente acerca da
maneira em como se deve lidar com
os casos mais difíceis e problemáticos.
Saberá V.ª Ex.ª que no nosso quotidia-
no de clínicos somos treinados a ter
que dar as piores notícias aos nossos
doentes e suas famílias, sem que simul-
taneamente deixemos de transmitir
sempre uma derradeira e fundamental
mensagem de esperança, mesmo quan-
do esta é objectiva e racionalmente
pequena? E que não é por causa disso
que os mesmos entram necessariamen-
te em desespero existencial ou recor-
rem a actos mais radicais, como últi-
ma forma de aliviar o seu atroz sofri-
mento físico e/ou psicológico?
Ao invés disso, e sem que ninguém o
assuma frontalmente, assiste-se pela
segunda vez consecutiva, num gover-
no de um só partido, com o mesmo
Primeiro-Ministro, a um desfilar de po-
líticas com pressupostos divergentes,
objectivos diferentes e posturas con-
traditórias, como se a realidade tives-
se sofrido uma alteração radical (que
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ninguém vislumbra), ou o programa su-
fragado eleitoralmente fosse substituí-
do nos bastidores por um outro qual-
quer, bem mais adequado a outros con-
textos e clientelas.
Como quer então o Governo que os
Médicos e a Sociedade em geral per-
cepcionem esta simples constatação, se
não com um sentimento de quase irre-
versível perda de Confiança? É que tam-
bém aqui o paralelo com o que se passa
com a actividade clínica não deixa mar-
gem para dúvidas: Se o doente não con-
fia no médico, e/ou vice-versa, o resul-
tado final é necessariamente prejudi-
cial a ambos. O primeiro arrisca-se a
não melhorar das suas maleitas, e o
segundo quase seguramente não se irá
realizar no cumprimento da sua mis-
são primordial.

III) Duas efemérides num contex-
to de crise de identidade
Numa altura em que se comemoram
os 30 anos da criação do SNS e cerca
de 40 da institucionalização das Car-
reiras Médicas, realizações responsá-
veis por si só no colocar o nível sanitá-
rio do País ao nível dos melhores do
mundo, no espaço de duas décadas
apenas (bem acima do que aconteceu
com outros sectores e profissões da
nossa sociedade, como o comprovam
eloquentemente os estudos realizados
por conceituados especialistas no âm-
bito da investigação social, tal como
Manuel Villaverde Cabral, António Bar-
reto, Bruto da Costa e mesmo diver-
sas organizações estrangeiras da mai-
or credibilidade), assistiu-se recente-
mente e de um modo perfeitamente
anacrónico, à implementação de polí-
ticas que paulatinamente conduziram
tanto à desagregação da primeira co-
mo à descaracterização da segunda, e
que a meu ver deram uma fortíssima
«machadada» na sua viabilidade futu-
ra, bem como consequentemente no
imprescindível elo de Confiança que
fazia mobilizar os médicos em função
dos seus desígnios mais nobres.
Apenas alguns exemplos, de entre uma
lista bastante extensa.
A situação precária de várias dezenas
de colegas espalhados por todo o país

desde há mais de seis anos, cuja o epí-
teto vulgar de «carenciados» atribui
aos mesmos esta inusitada condição,
quando na realidade ela se deveria an-
tes aplicar às instituições e/ou servi-
ços onde foram colocados, e logica-
mente, nunca a eles. Não foi o próprio
Estado que legislou e não cumpriu que
a sua colocação seria por um período
de três anos, revogável no máximo por
um outro de igual duração, até uma
solução definitiva?
O adiamento, sem data previsível para
a sua conclusão, da realização do últi-
mo exame para o grau de consultor,
aberto há mais de dois anos, quando a
legislação do próprio Governo dizia
que a sua abertura deveria ser anual e
que os mesmos teriam que ser dados
por encerrados no prazo máximo de
um ano após o seu início.
A situação caótica em que se chegou
nos serviços de urgência, por via de
vários fenómenos perfeitamente impen-
sáveis de se verificarem quando fre-
quentei o internato de especialidade
há cerca de 20 anos. Devo realçar pois,
acima de tudo, a falta de enquadra-
mento hierárquico dos tarefeiros no
sector de triagem, uma parte dos quais
indiferenciados, mas que mesmo assim
chegam a auferir bastante mais do que
os colegas que fazem parte dos qua-
dros hospitalares e possuem mais qua-
lificações técnicas e tempo de serviço,
criando pois situações de verdadeira
e repugnante injustiça, geradoras de
um mal-estar nefasto que vai progres-
sivamente crescendo no seu seio.
Talvez por isso mesmo se legislou mui-
to recentemente e de forma algo apres-
sada, no sentido de alegadamente pre-
tender-se corrigir parte destas disfun-
ções, embora sem se atender a certas
particularidades que derivam de uma
diversa acessibilidade dos cidadãos a
certos meios técnicos, bem como tam-
bém à desadequada distribuição dos
meios humanos diferenciados de algu-
mas especialidades no território naci-
onal, designadamente a insularidade.
O mesmo se poderia concluir também
acerca da sensível diferença salarial
entre alguns jovens especialistas em
contrato individual e outros colegas do

quadro permanente das diversas insti-
tuições e que são bem mais experien-
tes e adquiriram uma graduação su-
perior, não raramente no seio do mes-
mo Serviço.
E o que dizer dos Serviços nos quais
existem médicos com os mais diver-
sos tipos de horários (de 8H a 35H há
tantas variantes consoante a imagina-
ção e interesse de cada um), sem que
a funcionalidade dos mesmos tenha
sido adequadamente acautelada, já que
o que parece prevalecer é o critério
economicista segundo o qual, quanto
menos um especialista trabalhar, me-
nos despesa gera e menos aufere em
honorários, ainda que à custa de um
eventual aumento das listas de espera
e consequente menor satisfação das
reais necessidades dos cidadãos.
Enquanto tudo isto se passa perante a
aparente e «asséptica» indiferença de
uns, mas também com a veemente re-
pulsa de outros, assiste-se a diversas
tentativas de restringir a despesa atra-
vés de outras medidas, nomeadamen-
te pelo envio de propostas de legisla-
ção para aprovação no Parlamento Eu-
ropeu, com o apoio empenhado dos
governos de muitos países comunitá-
rios (entre os quais o nosso?), esque-
cendo-se que nos «Foruns» Médicos in-
ternacionais a estruturação do nosso
sistema de Carreiras Médicas é tida
como modelar e que a sua descarac-
terização e desmantelamento progres-
sivos já nos levou a descer uns bons
degraus no pódio de avaliação da efi-
ciência dos Sistemas de Saúde!
Como iríamos pois ficar se a proposta
de pagamento dos honorários relati-
vos ao Serviço de Urgência fossem cal-
culados, não pelas horas de disponibi-
lidade (quando na realidade os núme-
ros mínimos superiormente definidos
nem sequer são por vezes cumpridos),
mas antes pelo tempo dispendido efec-
tivamente no exercício das activida-
des médicas propriamente ditas, cal-
culadas sabe-se lá se com o recurso
aos métodos imortalizados na novela
«1984» de George Orwell?
E mais ainda, o que se pretenderá com
a proposta de, mesmo após a entrada
em vigor da Reforma de Bolonha (em
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que praticamente deixou de haver In-
ternato Geral), se venha ainda a admi-
tir a prática clínica de forma autóno-
ma a não especialistas? Não será que
isso é uma mera caricaturização de tipo
ocidental do conceito em vigor duran-
te a «Revolução Cultural Chinesa» dos
anos sessenta quanto aos denomina-
dos «Médicos de Pé Descalço»?
Para quê? Para promover a prazo o
desemprego médico, e a generalização
de uma «proletarização» com baixíssi-
mos salários, à semelhança do que já
se passa com a classe dos enfermeiros,
e sem que os responsáveis pareçam
sequer importar-se grandemente com
sua qualidade e competência profissi-
onais? Para promover o padrão da prá-
tica da denominada «Medicina a Me-
tro», como se assiste nalgumas especi-
alidades cirúrgicas, com a contratação
de médicos oriundos do estrangeiro?
E o que dirão depois os doentes e de-
mais cidadãos quando se consciencia-
lizarem verdadeiramente onde fomos
parar com estas reformas?
Outra das tácticas seguidas de uma for-
ma mais ou menos consciente é a bu-
rocratização da actividade média aos
limites do absurdo, como que se as au-
toridades esperassem que, com isso, os
clínicos fossem conduzidos ao quase
desespero, e desse modo, deixassem
eventualmente de fazer aquilo que se
impõe no interesse objectivo dos seus
doentes.
Refiro-me em concreto, por exemplo,
aquilo que se considera como inova-
ção terapêutica, em que se incluíram
nessa categoria novas apresentações
de moléculas já utilizadas há vários
anos, quando na realidade se proce-
deu apenas a um aumento para o do-
bro da quantidade de substância acti-
va e a uma consequente diminuição
para metade do número de comprimi-
dos diários para tratar uma determi-
nada doença crónica, apesar da de-
monstração de bio-equivalência farma-
codinâmica e farmacocinética, mesmo
sem aumento de custos, e com um ló-
gico impacto positivo em termos do
perfil de adesão dos doentes e da ca-
pacidade de gestão operacional de
«stocks» nas farmácias hospitalares.

O que pensar do espírito que esteve
na base da divulgação oficial de uma
norma que previa a obrigatoriedade
de envio de relatórios mensais de se-
gurança e eficácia para o INFARMED,
por doente e por prescrição de cada
molécula classificada como inovação
terapêutica, por parte das Comissões
Hospitalares de Farmácia e Terapêuti-
ca, quando ao invés, segundo as boas
práticas internacionalmente aceites, as
avaliações de rotina, em geral, deve-
rão ser antes trimestrais?
E o que dizer da introdução de novas
tecnologias informáticas, onde o que
parece interessar mais à generalidade
da nova geração de políticos e admi-
nistradores, é o controlo quase ao se-
gundo da assiduidade desses «malan-
dros» dos funcionários públicos, já que
as aplicações para uma mais eficaz ges-
tão clínica são consideradas como de
«muito menor interesse» para as insti-
tuições (e doentes?).
Sentir-se pois incomodado ou mesmo
revoltado por «perder um tempo in-
findo» a preencher «inutilmente» inú-
meros impressos durante o escasso
tempo de uma simples consulta, é pois
um «capricho sem qualquer sentido»
por parte dos clínicos, pois até parece
que isso «promoveria decisivamente»
a imprescindível boa relação médico-
doente, quando na realidade é antes
uma prova de desrespeito pela missão
dos primeiros, e de desumanização para
com os segundos!
Aliás, esta postura é perfeitamente con-
gruente com o facto das verbas resul-
tantes da implementação do progra-
ma da CNLCS para os doentes que
iniciaram TARV desde há 2 anos a esta
parte, em vez de serem, pelo menos
em parte, aplicadas na melhoria real
das condições dos Serviços que tra-
tam e seguem os doentes com imuno-
deficiência adquirida, são antes utiliza-
das de forma muito «mais produtiva»
na diminuição de seu défice financei-
ro, como se se pretendesse ignorar que
constitui uma verdadeira calamidade
pública constatar a existência de uma
percentagem de não aderentes que
ultrapassa o terço do número total de
infectados conhecidos!

Mas será que ninguém é mesmo capaz
de fazer as contas necessárias para apu-
rar quanto custa o tratamento de um
doente portador de infecção resisten-
te complicada de infecções oportunis-
tas e com necessidade de internamen-
tos hospitalares, em parte evitáveis? Ou
pior ainda, a propagação da própria
infecção em si durante os muitos me-
ses ou anos em que os doentes se au-
sentam do controlo médico regular,
muitas das vezes para trabalharem nas
condições mais precárias, e não rara-
mente em países bem longínquos, onde
assumir a infecção significa quase sem-
pre perder o emprego e, consequen-
temente, a subsistência?

IV) Problemas, frustrações e fal-
sas ideias
Outra das situações iníquas foi os
Governos dos últimos anos terem, por
diversas vezes, promovido um aumen-
to zero dos salários, por vezes em anos
consecutivos e mais recentemente con-
gelado a progressão dos escalões a pre-
texto de que existiria a necessidade
imperiosa de se reformular todo o seu
normativo, no qual se iria incluir ain-
da a novidade de uma verdadeira po-
lítica de incentivos. Porém, volvidos
os três primeiros anos da corrente le-
gislatura, tudo isso continua ainda por
definir, o que só fez agravar a capaci-
dade económica da Classe, aumentar
a sua frustração e desconfiança, e logi-
camente torná-la mais vulnerável a
aceitar convites para ingressar nos qua-
dros das instituições privadas que cada
vez mais se implantam no «apetecível»
mercado da saúde. Com que conse-
quências presentes e futuras?
Aliás, nisso, os dois últimos Ministros
foram perfeitamente concordantes:
Colocar todos os médicos a trabalha-
rem 40 Horas semanais. Com uma úni-
ca diferença: Correia de Campos agia
como se pretendesse acabar definiti-
vamente com a exclusividade, e que
cada médico trabalhasse 20 H em cada
um dos sectores, ao passo que Ana
Jorge, subitamente, atirou para o ar a
«brilhante ideia» das 40 H em exclusi-
vidade compulsiva no Sector Público
(embora quase de imediato acrescen-
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tasse que esta implementação ficaria
suspensa por um prazo estimado de
uma década, em função da oposição
enérgica da grande maioria da Classe,
e do reconhecimento da escassez
quanto ao número de médicos e mais
ainda do seu envelhecimento) …
Mas afinal de contas, em que é que
ficamos afinal? Onde estará a coerên-
cia? Que ideias novas irá apresentar o
próximo responsável por esta pasta?
Como quererão que se sintam os Mé-
dicos, se não cada vez mais legitima-
mente desconfiados da Classe Política,
ainda por cima quando se assiste dia-
riamente ao ruir dos pilares de susten-
tação do neo-liberalismo, sistema que
até muito recentemente era idolatra-
do por algumas elites governamentais
internacionais, como se se tratasse do
verdadeiro farol civilizacional do pre-
sente século?
E não será que idêntico e nefasto sen-
timento se estimula quando se verifica
que nos últimos anos, só os grandes
grupos económicos prestadores de
cuidados de saúde hospitalar têm tido
acesso à medicina convencionada com
o nosso Estado «tentacular»? E que ao
contrário, o médico tipo «João Sema-
na», está cada vez mais condenado à
insolvência e, por conseguinte, à pró-
pria extinção, quando em boa verda-
de é o que pressupostamente exerce-
rá a medicina da forma mais humani-
zada e personalizada, ou seja, na pro-
ximidade efectiva dos cidadãos, e na
tradição dos nossos venerandos mes-
tres, no seio dos quais se destaca o
insigne autor do texto que todos jura-
ram cumprir no início de suas carrei-
ras profissionais?

V) Duas histórias em contextos
diferentes, mas a mesma lição
expressa
A partir da década de 80 propalou-se
uma ideia que teve como seu arauto a
celebérrima Sr.ª Ministra que mais fez
por unir a nossa Classe (involuntaria-
mente, bem certo). Segundo a opinião
do vulgar cidadão, a figura até então
respeitada dos Médicos, tinha sido
apeada do imerecido «pedestal» onde
se tinha colocado durante inúmeras

gerações, pois havia sido «descober-
to» que estes procurariam acima de
tudo o proveito económico a qualquer
preço e por todos os métodos possí-
veis. Na realidade, pretendeu-se esca-
motear, sem êxito afinal, que bem lá no
fundo, o que nos faz maioritariamente
optar por este nobre mister, é antes um
conjunto de valores que são muito ca-
ros à Classe desde tempos muito re-
motos, e que, portanto, não haverá
mesmo dinheiro ou honrarias oficiais
que os saldem, como a seguir se expõe.
Ainda no passado 26 de Dezembro, o
pior dia de afluência aos Serviços de
Urgência de que há memória segundo
as estatísticas oficiais divulgadas, du-
rante 24 H quase ininterruptas de tra-
balho, na dupla qualidade de Médico
e Chefe de Equipa (com apenas três
Especialistas de Medicina Interna, con-
tando comigo mesmo, e após ter cum-
prido idêntico período no dia 24 do
mesmo mês!), pude ouvir do acompa-
nhante de um doente nonagenário que
eu próprio tinha observado cerca de
48 H antes (comandante aposentado
da aviação civil, e que jamais havia en-
contrado antes), algumas palavras que
ilustram bem este sentimento.
Após este ter pacientemente aguarda-
do mais de 12H consecutivas por duas
vezes num curto espaço de dois dias,
sem sequer se ter sentado para descan-
sar ou ausentado para comer algo, na
altura em que dei alta ao seu sogro,
dirigiu-se-me então, com rara sereni-
dade, nos seguintes termos: Doutor,
gostaria de transmitir-lhe que, na mi-
nha vida profissional, e por via das ine-
rentes responsabilidades ligadas às fun-
ções hierárquicas que desempenhei,
também eu aprendi a ter a exacta no-
ção do que é ter a vida das pessoas
nas mãos, sobretudo na meia dúzia de
momentos mais delicados por que pas-
sei, mas nada se pode comparar aqui-
lo que observei nestes dois dias em
que aqui estive. Fiquei a conhecer muito
melhor uma realidade da qual julgava
saber o suficiente, e ganhei um apreço
que jamais imaginei ser possível pelos
Médicos.
Respondi-lhe que entendia bem o sen-
timento que pretendia expressar, em-

bora a parte pior de todas nem se-
quer poderia ter sonhado: É que eu
acabara de sair cerca de uma hora an-
tes da Sala de Reanimação, onde du-
rante cerca de dez horas, tive que ob-
servar e tratar uma série de doentes
(por vezes mais do que dois em simul-
tâneo) de forma ininterrupta, apenas
com a preciosa ajuda de alguns enfer-
meiros. Acrescentei que eu próprio ti-
nha perdido a noção de tempo, pois
só o adquiri quando pude ir durante
breves instantes comer algo à pressa,
já passava das 19 H.
Contudo, para além disso, e no meio
de uma revolta interior muito contida,
se havia algo que ainda me serviu re-
almente de consolo no fim dessa ver-
dadeira maratona, era certamente ter
podido servir o meu semelhante mais
vulnerável o melhor que podia e sa-
bia, embora quase até à exaustão (ma-
drugada fora até ser rendido no outro
dia às 9h da manhã, e com tempo para
esticar as pernas durante cerca de ho-
ra e meia), em condições tão precárias
que nem mais o distraído dos obser-
vadores o deixaria certamente de cons-
tatar…
A segunda história tem antes uma re-
lação mais directa com o meu «hobby»
preferido: Viajar. Conhecer países e po-
vos diferentes, para além de ser, na mi-
nha opinião, a forma mais eficaz e sau-
dável de combater o «stress», é ter o
privilégio de assistir a uma permanen-
te e gratuita aula ao vivo, onde tudo
pode constituir eventual fonte de en-
grandecimento interior. Assim tenha-
mos esse saudável espírito!
Há cerca de dois anos desloquei-me
com alguns amigos e familiares pela
quinta vez ao Brasil no intuito de visi-
tar, entre outros locais, o Sul do Pan-
tanal. Apanhámos o voo de S. Paulo
para Campo Grande, cidade capital de
estado do Mato Grosso do Sul. Como
é meu hábito, para combater o enfado
de ter que passar longas horas fecha-
do no reduzido espaço disponível da
classe económica de um avião de mé-
dio curso, logo após a descolagem, pre-
guei imediatamente os olhos nos livros
e revistas que seleccionei, na intenção
habitual só os levantar nos instantes
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que precedessem a aterragem, já que
até a comida me causa um mal-estar
inexplicável e difícil de suportar. Ao
invés, a minha esposa (também médi-
ca), mantém-se sempre atenta a tudo
e a todos, até ao mais ínfimo ruído, na
vã esperança de quiçá se poder ante-
cipar ao mais inverosímil dos impon-
deráveis.
Cerca de uma hora após a partida, esta
procurou chamar discretamente a mi-
nha atenção para algo de eventualmen-
te estranho que se passava com uma
das passageiras sentada algures adian-
te. Como é meu hábito, de princípio,
não liguei grande coisa. Perante a sua
renovada insistência, lá pousei o livro,
e procurei ficar mais atento às suas
suspeitas. Verifiquei então que ela até
era capaz de ter alguma razão, já que
uma hospedeira e uma passageira sen-
tada ao lado da suposta doente, não
pareciam nada confortáveis com o
desenrolar dos acontecimentos.
Olhei então em redor, para ver se tam-
bém outros passageiros ou membros
da tripulação pareciam atentos ou mes-
mo preocupados com o que se passa-
va. Mas nada. Volvidos então mais al-
guns breves instantes, lá resolvi a le-
vantar-me do meu lugar, e dirigi-me pa-
ra o referido local, no sentido de abor-
dar os intervenientes mais directos do
suposto infortúnio, mesmo sem espe-
rar pela rotineira frase: Está algum mé-
dico a bordo que nos possa ajudar (tal
como já me tinha acontecido uns anos
antes à saída de Paris).
Verifiquei então que se tratava de uma
senhora de meia-idade, supostamente
saudável até então, mas que se encon-
trava suada, e muito indisposta, mas
sem que, contudo, o quadro clínico fos-
se suficientemente sugestivo para me
permitir efectuar um diagnóstico clíni-
co seguro sem ajuda de meios comple-
mentares de diagnóstico que ali não
dispunha. A jovem que estava tentan-
do acalmá-la era uma especialista de
ORL muito inexperiente, mas perfeita-
mente consciente das suas naturais li-
mitações, embora com uma presença
de espírito notável. Quanto à hospe-
deira, fiquei imediatamente seguro que
dominava com elevado sentido de

responsabilidade e profissionalismo
os preceitos necessários à aborda-
gem de um passageiro naquelas cir-
cunstâncias.
Trouxe-me imediatamente a mala mé-
dica, muitíssimo bem cuidada (muito
melhor do que na minha experiência
anterior), embora não equipada com
um aparelho de ECG, pelo que não
pude tentar confirmar a minha hipó-
tese de EAM/TEP. A situação foi pio-
rando, tendo tido a necessidade de
canalizar uma veia periférica, no intui-
to de minorar as alterações hemodi-
nâmicas que se foram instalando pro-
gressivamente.
Fui ainda atempadamente consultado
pelo comandante de bordo no senti-
do de se optar entre a aterragem num
aeroporto mais próximo, ou prosse-
guir mais cerca de meia hora de voo
até ao destino final previsto, onde os
recursos médicos e tecnológicos seri-
am «à priori» mais adequados ao trata-
mento de uma situação clínica com a
gravidade que esta aparentava. Com
todos os riscos inerentes, lá decidimos
prosseguir, tendo fornecido as instru-
ções necessárias via rádio para que
fosse preparada uma adequada recep-
ção em terra à infeliz passageira.
A situação não poderia ter-se prolon-
gado muito mais, pois quase me vi na
contingência de proceder a manobras
de suporte avançado de vida em ple-
no voo. À chegada, lá estava a respec-
tiva ambulância e seus tripulantes, para
que prontamente conduzissem a mal
afortunada jurista ao hospital univer-
sitário que se situava a poucos minu-
tos do aeroporto (sem que esta tenha
alguma vez podido suspeitar de tal
complicação quando a mandaram ins-
peccionar uma determinada instituição
prisional nos confins do seu país). Lá
ajudei então a jovem colega e dois dos
maqueiros a retirar a doente do inte-
rior da aeronave, e colocá-la em apa-
rente segurança na ambulância que esta
estacionada no meio da pista de ater-
ragem.
Foi então, com total estupefacção, que
em vez de assistir à partida imediata
da viatura para o local mais adequa-
do, verifiquei que os diligentes «algo-

zes» estavam muito mais preocupados
em saber se a doente era portadora
de um qualquer seguro de saúde, e qual
a companhia associada, para decidir
então para qual a instituição hospita-
lar a haveriam de levar… Incrédulo e
revoltado perante a inusitada situação,
mal consegui entender as respostas que
a infeliz e quase moribunda senhora
balbuciava com extrema dificuldade, só
ouvindo um quase inaudível sussurro:
Muito obrigado por tudo o que fez por
mim! Agarrei então suavemente a sua
mão, tentando-lhe transmitir a maior
tranquilidade possível, e retorqui: Não
tem nada que agradecer. Só fiz a mi-
nha obrigação. Tenha esperança que
tudo irá acabar em bem daqui a bre-
ves instantes.
Não me restava pois outra alternativa,
naquele contexto, do que gritar então
a plenos pulmões: No meu país salva-
se primeiro a vida das pessoas, e só
depois se cuida em apurar se existe
alguma conta a pagar, e a quem ela
deverá ser remetida. Isto é uma ofensa
intolerável à dignidade de todo o ser
humano e aos nossos esforços para sal-
var esta pobre criatura. Podia ser um
de vocês a estar aqui, agora, numa si-
tuação como esta, ou mesmo um vos-
so familiar próximo. Lembrem-se sem-
pre bem disso e tenham vergonha do
que estão a fazer. Saiam daqui imedia-
tamente para o hospital universitário.
Cumpram mas é a vossa estrita mis-
são, e deixem de se preocupar com
imposições burocráticas absurdas …!!!
Sr. Primeiro-Ministro! Sr.ª Ministra da
Saúde! Médicos deste País! Por favor,
paremos para pensar um pouco, e fa-
çamos TODOS um derradeiro esforço
para que tal não venha jamais a ser
possível em Portugal. Eu não quero
viver nem exercer a minha profissão
em tais circunstâncias. Quero conti-
nuar a poder ter o ORGULHO de di-
zer que isto não se passa, nem nunca
se irá passar na Nação que foi berço
de Pedro Hispano, Garcia de Orta,
Egas Moniz e tantos outros ilustres ou
anónimos mas dedicados Colegas…
Basta.

Setúbal 2008/03/18
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Natal!
Feliz Natal!... É o voto fraterno, univer-
sal.
O Mundo movimenta-se. As ruas ilu-
minam-se. As famílias reúnem-se.
Quando é de todo impossível a reu-
nião da família, resta a mágoa – a má-
goa exacerbada pela época.
Também me desloco. Este ano há uma
razão acrescida:
Duas irmãs, minhas familiares próxi-
mas, uma de oitenta e nove e outra de
noventa e um anos, ainda conseguem
participar na Consoada – com os fi-
lhos, netos e bisnetos. Até quando?
A Festa está de há muito imaginada, a
ementa apurada, o convívio pré-viven-
ciado.
À chegada, é-me dito que uma das ir-
mãs, a de noventa e um anos, tinha
tido dois episódios de perda súbita do
conhecimento com queda conse-
quente, nas últimas 36 horas. Apresen-
tava equimoses do couro cabeludo
– uma na região occipital de maior di-
mensão – ferida contusa da face pos-
terior dum punho e queixava-se de dor-
salgia intensa, exacerbada pelos movi-
mentos respiratórios. Não tinha cons-
ciência de tontura, vertigem ou náu-
sea prévia, tampouco de ir a cair. Não
percebera o que havia acontecido de
qualquer das duas vezes em que se vira
estendida no chão. A senhora que a
ajudava na sua higiene oral, consegui-

Será que ainda vamos a tempo?
ra minorar a violência do embate. Da
primeira vez estava perto da cama. Esta
e uma outra senhora acompanhante
amorteceram a violência da queda.
Situação clínica preocupante, falência
hemodinâmica súbita com perda de
consciência e queda, consequente trau-
matismo craniano.
A época natalícia confunde os seus
familiares directos: «pode ser que não
se repita»... É um desejo em que gos-
tariam de acreditar.
Esclarecidos dos riscos decorrentes e
da imprescindibilidade de monitoriza-
ção cardíaca imediata, compreendem
os familiares e a doente, ser necessá-
rio deslocar-se à Urgência do Hospital
da área da residência, o Hospital de
Santa Maria. Conduzo-a e à filha.
Solicito um maqueiro e uma cadeira
de rodas. Surge um funcionário dili-
gente e amável que consegue obter
uma cadeira de rodas com um pneu
semi-vazio e um único patim. Feita a
ficha administrativa é de imediato cha-
mada ao gabinete da Triagem de Man-
chester. Apresento o cartão da Ordem
e informo tratar-se duma situação de
perda súbita do conhecimento, repeti-
da em menos de 36 horas, com trau-
matismo craneano, hematomas do
couro cabeludo, ferida contusa do pu-
nho esquerdo e dor torácica posteri-
or exacerbada aos movimentos respi-
ratórios. É-lhe atribuída prioridade
amarela e disponibilizado um peque-
no auto-colante para o acompanhan-
te, enquanto é determinado que deve
ser conduzida «aos aerossóis».
Aplaudo intimamente a medida de
cada doente poder ter o seu acompa-
nhante. Só depois venho a verificar que
esse acompanhante tem a missão de
conduzir o seu doente, de maca, em
cadeira de rodas ou caminhando, num
meio que não conhece, com as dificul-
dades de manuseamento de equipa-
mento que lhe é estranho. Os choques
são inevitáveis. Um único maqueiro,
embora diligente, não consegue estar
presente junto de cada doente, anda

num rodopio entre a sala de triagem,
bastante distante, e o espaço onde os
doentes aguardam, uma sala repleta de
macas alinhadas com doentes alheados
e outras pessoas sentadas.
Enquanto sigo a condução da minha
familiar aos «aerossóis», questiono-me
intimamente sobre a razão de ter sido
para ali enviada, embora estivesse cu-
rioso sobre a natureza deste serviço.
Verifico tratar-se duma sala em L em
que um dos ramos é muito menor e
no qual um enfermeira administra in-
jectáveis, enquanto na ala maior se per-
filam dum lado dez ou doze cadeiras
de espaldar alto encostadas à parede,
onde outros tantos doentes idosos per-
manecem sentados, ombro com om-
bro, com máscaras inaladoras aplica-
das. Do outro lado da estreita sala três
jovens colegas, uma – sentada de fren-
te para os doentes – labuta persisten-
temente num terminal de computador,
outro, de pé, faz o mesmo com outro
terminal localizado na parede e a ter-
ceira fala com um doente. Não me pa-
rece que haja a menor possibilidade de
ser criado um espaço mais reservado,
onde um ou uma doente possa ser ob-
servado. Numa área de patologia res-
piratória pareceu-me não haver a pos-
sibilidade de auscultar reservadamente
qualquer doente. Humanização?...
Dado que a minha doente não teria
ali alguma coisa a fazer dirijo-me ao
colega mais próximo e explico-lhe a
situação clínica da doente; manda-me
esperar. Só quando passou o tempo e
falo com outra colega, ela de imediato
toma acção enviando a doente para
outro gabinete e a manda realizar um
ECG, compreendo que o primeiro me
mandara esperar porque não sabia a
atitude que devia tomar. Credibili-
zação?...
Do gabinete a que fora remetida sai
um doente. Interpelo a colega ali em
serviço verbalizando a história clínica
da doente que acompanho. Amavel-
mente, de imediato a recebe. Trabalha
num gabinete acanhado e hermético,
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sem qualquer tipo de pessoal coadju-
vante, penso na dificuldade de realiza-
ção dos exames objectivos. Ausculta-
a e reconfirma o pulso arrítmico e dimi-
nuição do pulso carotídeo esquerdo
que eu observara. Pede-lhe análises e
Rx do Torax.
Desloco a doente para a sala de espe-
ra repleta de macas; já não há espaço.
Aguarda junto à sala de colheitas. Vai-
se ali aglomerando mais de uma deze-
na de pessoas expectantes. Uma delas
pergunta qualquer coisa; são manda-
das entrar sequencialmente. Dirijo-me
então ao Técnico presente e indago se
chamam os doentes ou se estes têm
de se anunciar. Diz-me que chamam,
mas perante a aglomeração, tinham
despachado os que se apresentaram.
Manda entrar de imediato a minha
doente.
O Serviço de Radiologia está no cor-
redor posto e simétrico sendo impos-
sível saber se a doente já foi ali chama-
da ou não. Indago no balcão existente
na sala de espera como devo proce-
der. Dizem-me para me informar no
RX; assim faço. Dizem-me que já foi
chamada, que a traga imediatamente.
Regressamos ao espaço disponível jun-
to do gabinete onde fora observada.
A colega ali em serviço acaba o seu
turno, sai, despede-se, trocamos Votos
de Boas Festas.
Uma jovem colega vai ocupar aquele
posto de trabalho. Esperamos. Um
doente a meu lado insiste com o filho:
«Bate à porta, diz-lhe que sou diabéti-
co, não posso estar aqui sem comer...
que Hospital é este?...»
Os acompanhantes continuam condu-
zindo as macas, cadeiras de rodas ou
simplesmente apoiando o deambular
difícil dos seus familiares doentes. Sur-
ge do corredor dos «aerossóis» uma
senhora de casaco comprido e cha-
péu pendente no dorso empurrando
com dificuldade uma maca zigueza-
gueante. Transporta um doente de pi-
jama e obnubilado, coberto com um
lençol e em decúbito lateral direito que
não mostra ter consciência do meio
envolvente. A senhora exibe bem alto
o saco do sistema de drenagem com
urina hemática. Invectiva o Hospital,

insurge-se contra os médicos que duas
horas antes deram alta ao Pai; exige
falar com o «Director Clínico das Ur-
gências», ameaça chamar a Televi-
são; reclama que trabalhando em Tu-
rismo nunca viu uma situação destas
em qualquer país europeu, pergunta
repetidamente e em altos gritos: «Isto
é um Hospital?»
A jovem colega que entrara de servi-
ço, sai do gabinete e interpela-a: Que
se acalme, que não faça barulho. Os
ânimos exaltam-se mais, a colega reti-
ra-se; encerra-se no gabinete. A senho-
ra continua a manifestar a sua indigna-
ção. O doente diabético reclama ao
filho que interpele a médica, a senho-
ra reclamante continua exibindo o saco
de urina hemática, exige falar com o
director. Invectiva o Hospital e os mé-
dicos. Outra senhora tenta acalmá-la,
diz que o mesmo já aconteceu tam-
bém com o seu Pai; morreu logo após
a alta. Humanização? Questiono-me
mais uma vez.
Surgem dois Agentes da PSP, de segui-
da um terceiro mais graduado, certa-
mente o chefe; passa a conduzir a con-
versa. A senhora exasperada reage mal,
grita que a prendam, que quer que a
prendam, os jornais logo dirão porque
foi presa. A tranquilidade e o tacto da-
queles polícias e o saber daquele che-
fe quebram aquele crescendo de emo-
ções. Admirável trabalho o daqueles
Agentes; que bom senso revelam.
Um maqueiro vem buscar o doente;
regressa, seguido da filha, pelo corre-
dor donde provira. Ela mantém o saco
de urina bem alto mas não invectiva
ninguém.
Estabelece-se uma tranquilidade ex-
pectante; o doente diabético continua
verberando o filho: «Abre a porta!...
Fala com ela!... Tens medo de quê?...
Sou diabético!...»
Surge no corredor outra colega de mais
idade que se dirige ao gabinete em fun-
cionamento. Pela porta que entreabre
fala com a colega que interpelara a se-
nhora que acompanhava o Pai. Presu-
mo ser a Chefe de Equipa, como ve-
nho pela própria a confirmar.
Enquanto se retira interpelo-a, apre-
sentando-me. Faço-lhe um resumo da

situação clínica da doente que acom-
panho e solicito-lhe que a encaminhe
de imediato para observação em car-
diologia, para onde certamente será
referenciada, contribuindo para desa-
nuviar o congestionamento daquele
espaço. Surpreendentemente diz-me
que não pode interferir no trabalho
da colega que observara a doente que
acompanho. Explico-lhe novamente a
natureza da situação clínica da doente
– noventa e um anos, falência hemo-
dinâmica súbita com perda do conhe-
cimento e traumatismo craniano – e
que não sou propriamente leigo no
modo de funcionamento duma equipa
de urgência, sublinhando-lhe que a co-
lega que a observara há muito tinha
saído de serviço.
Pergunta-me qual a minha especiali-
dade, respondo-lhe ortopedista. Atri-
bui à minha especialidade a minha pre-
ocupação com a situação clínica que
descrevo, que a doente deve ser estu-
dada em ambulatório e depois referen-
ciada a Cardiologia. Estupefacto ouço-
a ainda dissertar sobre o metabolismo
do potássio. Agradeço-lhe, no meu ínti-
mo, ter identificado o meu raciocínio
clínico de ortopedista; eu não conse-
guia identificar o seu raciocínio médico
– muito menos de presumível internista.
Entretanto a minha doente é chama-
da. A jovem colega insiste em esclare-
cer-me da dificuldade de funcionamen-
to dos hospitais; que a doente a ficar
internada terá de ficar numa maca; é
muito melhor regressar a casa.
Fico estupefacto; eu tivera o cuidado de
me identificar com o cartão da nossa
Ordem. O que fará pensar a uma cole-
ga que tem menos anos de idade que o
seu interlocutor de profissão, ser ele um
ignorante do funcionamento hospitalar?
Telefona pedindo autorização para in-
ternar a doente que ouço ser referen-
ciada, depois de perguntado, que era
a doente do ortopedista. O interna-
mento foi recusado. A terapêutica ins-
tituída foi nula. A recomendação de
cuidados profiláticos não existiu. Aces-
sibilidade e Credibilização?
Parece-me surreal toda esta situação.
O que conduzirá estes colegas a atitu-
des tão absurdas? O que dará a estas
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colegas a arrogância de tantas certe-
zas? Só posso admitir que sejam as suas
condições de trabalho.
Por delicadeza aceito a oferta desta jo-
vem colega; fazer a doente na manhã
seguinte um ecodopler carotídeo no
seu hospital de origem, o qual nem
tampouco pertence ao grupo do San-
ta Maria. Agradeço, embora reafirme
ser a arritmia presente com falência
súbita hemodinâmica que me preocu-
pa. Como era expectável nada de subs-
tancial adiantou. A observação clínica
fazia-o suspeitar.
Preocupado, volto ao Hospital de San-
ta Maria mas agora ao Serviço de Car-
diologia e peço para falar com um co-
lega. Sou recebido com amabilidade e
depois duma conversa clínica e natu-
ral entre colegas – correspondente aos
nossos deveres éticos e deontológicos
– é-me solicitado que leve a doente de

imediato para ser internada. Três se-
manas depois teve alta com um Pace-
Maker implantado.

Algumas reflexões:
– Se a Triagem de Manchester surge
da necessidade de hierarquizar o aten-
dimento na urgência dos doentes que
não tiveram observação pré-hospita-
lar, qual é o seu papel quando esta se
verifica ou até quando o doente é
acompanhado por um médico? Que
capacidade tem de emitir orientações
clínicas, «aerossóis» ou outras?

– Como é defensável ética e deonto-
logicamente ser um relatório médico,
escrito ou verbal, objecto de aprecia-
ção e decisão por profissionais de saú-
de não médicos?
– Como é aceitável um médico traba-
lhar numa Urgência hospitalar isolado
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Livros
Aprenda a viver com a DPOC
No seu 2º aniversário, que se assinalou a 9 de Fevereiro, a Associação Respira,
em conjunto com a Comissão de Reabilitação Respiratória da Sociedade Portu-
guesa de Pneumologia lançaram o manual Aprenda a Viver com a DPOC para
ajudar os 500 mil portugueses com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)
a viver diariamente com a doença.
Quando são diagnosticadas com DPOC, grande parte das pessoas desconhe-
cem por completo a doença e a forma como, dali para a frente, terão que se
adaptar a ela. O manual Aprenda a Viver com a DPOC foi desenvolvido por um
conjunto de profissionais de saúde de várias áreas, desde a pneumologia à nutri-

ção permitindo assim às pessoas com DPOC ter um conhecimento e abordagem global da sua doença, diminuindo o
impacto da mesma no seu quotidiano e na sua vida. O manual é distribuído, gratuitamente, a pessoas com DPOC em
hospitais e centros de saúde de todo o país.
Os autores Paula Teresa Almeida, fisiatra, Paula Simão, pneumologista, Pedro Matos Silva fisioterapeuta, Alexandra Vaz Fernandes,
enfermeira e Dulce Senra, nutricionista, procuram, ao longo de 12 capítulos e de uma forma simples e clara, recorrendo a
imagens, ensinar as pessoas com DPOC a controlar melhor a sua respiração e a sensação de falta de ar, a tossir, a usar a
medicação correctamente, como por exemplo os inaladores, comuns no tratamento desta patologia, mas nem sempre usados
da melhor forma, e a evitar e lidar com as exacerbações (crises). As exacerbações são a principal causa de hospitalização
associada à doença e podem ser despoletadas por stress, alterações de temperatura ou infecções respiratórias.

dentro de um gabinete, sem qualquer
pessoal coadjuvante e afastado dos
outros membros da mesma equipa?
– Será que estamos a permitir mode-
los organizativos gizados por leigos ig-
norantes do funcionamento duma ur-
gência, assessorados por colegas me-
nos avisados, desconhecedores das di-
ferentes diferenciações dos elementos
das equipas, ignorantes da sua pluridis-
ciplinaridade, copiando o modelo do
consultório do seu médico privado?
– Será que estamos a defender os nos-
sos doentes? Ou já só há utentes?
– E se o doente for um de nós, incapa-
citado de discutir o seu estado clínico?
– Como podemos assistir à progressi-
va degradação dos nossos deveres éti-
cos e deontológicos para com os nos-
sos doentes e inter-pares, sem nos aper-
cebermos? Sem nada fazermos?
Será que ainda vamos a tempo?
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Taborda de Vasconcelos foi um dos fundadores da SOPEM, primeira designação
da SOPEAM, sendo o elemento mais jovem destes pioneiros.
Acompanharam-no, como fundadores, o Professor Barahona Fernandes e os
Drs.  Fernando Namora, Mário Augusto Cardia Pires, Alexandre Alberto Sarmento,
José Lopes Dias Júnior, Joaquim Pacheco Neves e Joaquim Seabra Dinis.
Sendo o mais jovem à data da fundação desta Sociedade Médica, Taborda de
Vasconcelos seria o último a falecer.
Em 6 de Maio de 2006 a actual Direcção da Sociedade prestou homenagem aos
fundadores da agremiação.
Transcrevemos as palavras então proferidas acerca deste nosso colega pelo
Presidente da Assembleia Geral, Dr. Fernando Matos Rodrigues, numa peça
que guardámos em pequeno opúsculo:

O sócio nº 4 – Dr. Augusto Taborda de Vasconcelos, de todos o mais jovem,
então com 45 anos, e felizmente ainda entre nós, veio a ocupar o cargo de
Secretário Adjunto.
Nasceu no Porto, a 25 de Março de 1924 e licenciou-se em Medicina na mesma
cidade, em 1953.
Cedo se distinguiu como ensaísta e crítico literário, tendo publicadas, à data em que ingressou na Sociedade, as
seguintes obras:
Em 1944, «A Poesia de Pedro Homem de Melo».
Em 1950, o livro de poemas «Alarme».
Em 1955, «O Regionalismo Literário de José Lins do Rego» e «Originalidade de Vitorino Nemésio».
No ano seguinte, «Joaquim Paço D’Arcos e as Afinidades Distintas».
Em 1958 «Tempo Dividido».
Em 1962 «Regresso à Inteligência».
Em 1965 «Aquilino Ribeiro», («nº 3 da Biblioteca de Literatura e Crítica» da Presença)
Em 1968 «Antropografia de Fernando Pessoa».
Em 1 de Agosto de 1965, Fernando Namora, na Semana Médica «apresenta» o ensaísta Taborda de Vasconcelos de
quem diz:
«...não é difícil ver o médico no crítico Taborda de Vasconcelos»... e a propósito da sua obra sobre Aquilino Ribeiro
afirma que «...atesta as qualidades de Taborda de Vasconcelos como estudioso da Literatura agora plenamente
amadurecidas num estilo de sedutora e límpida riqueza e num processo de diagnóstico, paciente e minucioso, a que a
prática médica não é alheia. Nele encontramos o equilíbrio, a serenidade e a clareza exercitados numa ciência que tem
o homem como objecto...»
e mais adiante: ...«o ensaio de Taborda de Vasconcelos é, até agora, a tentativa mais conseguida para o estudo ponde-
rado e exaustivo da obra desse singular homem de letras. Escapando-se ao lugar – comum, aos preconceitos... usando
de uma independência que o predispõe a uma justa compreensão, traça-nos um laborioso itinerário de escritor...»
«É um ensaio objectivo, embora lhe sintamos uma temperatura de adesão, alicerçada numa sólida e viva cultura
literária que, mesmo evitando exibir-se, está sempre patente e lhe permite inventariar com desembaraço as coordena-
das em que toda a criação se estrutura».
e em seguida: «Tudo nele é medido e doseado, tanto o aplauso como a discordância. E é essa voz regrada, embora
sagaz e persuasiva, que mais nos alicia. … a voz de um médico, que na crítica portuguesa ocupa um lugar cimeiro,…»

Luís Lourenço
Presidente da Direcção da SOPEAM

Faleceu o Dr. Taborda de Vasconcelos
No Porto, onde residia, faleceu no passado dia 17 o médico escritor e ensaísta

Dr. Augusto Taborda de Vasconcelos.
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A actual lei de gestão
hospitalar, criando os
hospitais EPE, derivou do

facto de quem administra os hospitais
públicos considerar que não era ca-
paz de o fazer bem com a lei previa-
mente existente. Teve, portanto, uma
causa puramente administrativa, isto é,
mudou-se a lei de gestão para quem
administra ser capaz de administrar.
O problema é que com esse objectivo
atropelaram toda a organização clíni-
ca hospitalar, desestruturando-a e con-
duzindo à inactivação e destruição das
carreiras médicas. Isto sem aumentar
visivelmente a eficácia administrativa, mas
com um aumento exponencial do nú-
mero de administradores circulando nos
gabinetes e corredores dos hospitais.
Dito de outro modo: alteraram as re-
gras do jogo para o poderem ganhar
mas, além de não o conseguirem, bara-
lharam-no, e suspeito que no momento
actual já ninguém sabe muito bem que
jogo se está a jogar e como vai acabar.
Quer dizer, com uma alteração de ges-
tão que no fundo traduziu uma inca-
pacidade, destruíram algo que funcio-
nava bem, tão bem que foi considera-
do como a base do Serviço Nacional
de Saúde, o qual, por sua vez, levou a
que um país pobre e em geral desor-
ganizado e ineficaz como o nosso pu-
desse ser considerado o 12º no mun-
do, a contar de cima, na área da saú-

VAMOS àS CARREIRAS
de. E o problema maior é que a modi-
ficação foi feita de tal forma, de tal
maneira impensada – ou tão elabora-
da… –, que tornou muito difícil uma
adaptação das carreiras médicas de
modo a salvá-las. Mas falemos sobre
isso, sem derrotismo, antes com os pés
bem assentes na realidade.
Uma das alterações impostas foi que
as administrações dos hospitais empre-
sarializados podem contratar quem
quiserem, pelos critérios que estabe-
leceram como necessários para o hos-
pital que foram postos a dirigir. Seria
com certeza inteligente para um em-
presário se procurasse contratar
profissionais bem preparados, com
provas dadas, no topo da carreira. Mas
isso implicaria duas coisas: pagar-lhes
mais, por um lado, e, por outro, ter um
projecto de desenvolvimento da «sua»
empresa-hospital que a levasse a evo-
luir e a fazer cada vez mais e melhor.
Talvez haja algum conselho de admi-
nistração assim, ou venha a haver, mas
a rotina não tem sido essa: antes se
pretende apresentar muitos doentes
vistos e tratados a baixo custo, descar-
tando-se para os vizinhos tudo o que
custe mais caro ou implique mais in-
vestimento. Incluindo em pessoal es-
pecializado mais capaz e diferenciado.
Lá se vai, assim, a lógica do quanto mais
diferenciado melhor. Algumas excepções
talvez o pudessem ainda justificar, mas
não passariam disso mesmo: excepções.
E não se pode gerir um país com base
nalgumas excepções. Que, louváveis que
sejam, não serão com certeza um estí-
mulo para uma carreira.
A grande esperança dentro do «status
quo» criado reside no contrato colec-
tivo de trabalho, que se pretende ab-
ranja tudo, hospitais privados e hospi-
tais empresarializados. Estes adquiriram
as regras e a liberdade da medicina
privada, embora com capital do Esta-
do. Mas este apenas pode intervir na
dotação orçamental, na nomeação dos
conselhos de administração e na avali-
ação dos relatórios finais, não pode di-
rigir ou alterar a gestão propriamente

dita. Veja-se, por exemplo, que todos os
conflitos eventualmente existentes com
os trabalhadores – já não funcionários
públicos – não são resolvidos em sede
do Ministério da Saúde, terão de ser
dirimidos nos tribunais, civis ou admi-
nistrativos. Os trabalhadores – médi-
cos incluídos – terão de se queixar ao
sindicatos, onde, aliás, pelas novas re-
gras, terão de estar inscritos.
As novas leis de gestão hospitalar e da
administração pública, ao acabar a fun-
ção pública tal como a conhecíamos,
vieram, na verdade, curiosamente, pro-
letarizar mais os médicos e indirecta-
mente aumentar a intervenção dos sin-
dicatos. Estes são os interlocutores le-
gais do governo e dos patrões, e os
representantes dos médicos face aos
tribunais em problemas laborais. O
contrato colectivo insere-se nesse cam-
po e, dadas as especificidades e as di-
ferenças entre os vários tipos de acti-
vidade médica, não sei se a evolução
não passará também por uma diferen-
ciação de sindicatos e pelo consequen-
te aumento do seu número.
No que respeita à actividade hospita-
lar – que interessa especificamente à
nossa  Associação – o contrato colec-
tivo virá impedir o que agora se passa
com contratos individuais feitos à com-
pleta vontade dos gestores dos hospi-
tais, contratando quem querem, pelo
ordenado que decidem, com a diferen-
ciação que entenderem, sem prestarem
contas a ninguém. E sem os contrata-
dos saberem mesmo quanto ganham
os outros. Quer dizer, pelas mesmas
funções – independentes do seu grau
e categoria obtidos nas carreiras mé-
dicas moribundas – podem auferir ven-
cimentos absolutamente diferentes, e
sem sequer o saberem. Nestas condi-
ções, qual o estímulo para procurarem
ascender numa carreira profissional?
Estímulo, sim, para terem amigos polí-
ticos que lhes facultem de algum modo
uma contratação que tem muito de
política, no sentido óbvio da «poli-
tiquice». E que lhes permitam, por
exemplo, obter uma licença sem ven-

 III
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cimento e acto contínuo serem contra-
tados para fazer o mesmo que faziam
antes mas pelo triplo do pagamento…
Mais uma vez discricionariamente e sem
qualquer relação com quaisquer car-
reiras passadas e muito menos futuras.
Mas se o contrato colectivo pode pôr
alguma ordem nisto, continuará a não
haver quadro de trabalhadores em
cada uma das empresas-hospital, en-
tregues que estão pela actual lei de
gestão hospitalar à actuação individu-
al de cada um dos conselhos de admi-
nistração. Consoante o que planearem
para o «seu» hospital (e pode ser de-
les tão pouco tempo como 3 anos, ou
até menos), assim poderão contratar

estes ou aqueles médicos, mais ou me-
nos diferenciados. Preferindo os mais
diferenciados, claro, se lhes pudessem
pagar tão pouco como aos menos di-
ferenciados. Mas se o contrato colecti-
vo não permitir isso, terão de investir
nos mais baratos, que esses irão com
certeza progredir por si próprios, ga-
nhando experiência ao tratarem mui-
tos doentes, de preferência com pou-
ca despesa... E quem subir no grau de
diferenciação, ira passar a receber
mais? Ou terá de procurar outra insti-
tuição que lhe queira pagar o corres-
pondente ao novo grau? Quem passa-
rá a receber mais? Quem for nomea-
do por serviços prestados? Ao hospi-

tal, ou a um ocasional conselho de
administração?...
Em que medida poderão coexistir, na
actual gestão hospitalar, graus e catego-
rias obtidos por concurso (sejam quem
forem os júris para tal) e a avaliação
burocraticamente feita por chefes nome-
ados discricionariamente em cada insti-
tuição, com regras como as do SIADAP,
que, se não fossem desmotivantes e ge-
radoras de irritação, conflitos e desinte-
resse, seriam risíveis por ridículas?
E qual a repercussão de tudo isto na
formação médica contínua?
É todo um conjunto de problemas
que foram criados há menos de dois
anos e que estão por resolver.

O P I N I Ã O

 IV Todos concordam que as
carreiras médicas são ne-
cessárias no nosso país, uma
necessidade que foi de-

monstrada ao longo de três dezenas
de anos de resultados notáveis em ter-
mos de saúde e de formação médica.
E o «todos» inclui agora o ministério
da saúde – «agora» significando que
temos um ministro médico que perce-
be realmente o que se passa nesta área.
Há, portanto, um consenso alargado
neste ponto, embora suspeite que al-
guns dos mais novos ainda não senti-
ram essa necessidade, lá no fundo ali-
viados com o que se traduz de início
por menos trabalho, menos estudo,
menos provas a prestar. E é natural
que se procure optar pelo caminho
mais fácil; mas compete a todos perce-
ber o que faz falta e que a formação
contínua na nossa profissão é funda-
mental, daí derivando a ascensão a lu-
gares de maior responsabilidade e mais
autoridade profissional por parte dos
que demonstraram ser mais capazes e
estar mais preparados. O que não fará
sentido é uns terem o trabalho e ou-
tros serem guindados a tais lugares. Se
assim for, então é bem verdade que o
caminho a escolher pela maioria será,
naturalmente e sem se poder criticar,
o mais fácil.
A recriação duma carreira com os mes-
mos graus que existiam, a que se tem
acesso por concursos julgados pelos

pares, não me parece de grande difi-
culdade. Na verdade, ao fim e ao cabo,
será suficiente deixar tudo como está
no papel nesse aspecto. Onde está o
busílis da questão é naquilo que na
verdade matou as carreiras, apesar de
elas continuarem teoricamente a exis-
tir. E que é a lei de gestão hospitalar
EPE que, por um lado, impede a entra-
da de novos profissionais nessas car-
reiras e, por outro, fez tábua rasa dos
graus e categorias ainda existentes.
À luz dessa lei cada hospital contrata
quem quiser, quando quiser, para faze-
rem o que entender ao preço que es-
tipular. Onde é que se encaixa aqui
uma carreira? E não oiço o governo
querer mudar este estado de coisas.
Pela mesma lei, e pela interpretação
que as administrações hospitalares EPE
fazem dela, os lugares de direcção, de
chefia, de responsabilidade quer na as-
sistência quer no ensino e formação,
são distribuídos por quem os adminis-
tradores «acham», sem qualquer rela-
ção com graus ou categorias. E esta
atitude está tão disseminada, diria é
tão homogénea no país, que por certo
tem algo comum a todos os hospitais
a motivá-la. Faz sentido nestas condi-
ções falar-se em carreiras? Para além
de que os resultados, em termos de
assistência e formação, não se afigu-
ram nada bons a médio e muito me-
nos a longo prazo. Não se as carreiras
tiverem a importância fundamental que

se lhes atribui. E que leva agora a que-
rer fazê-las renascer.
A salvação invocada baseia-se no con-
trato colectivo de trabalho. Não em
mudar uma lei que destruiu algo que
funcionava muito bem, mas sim em al-
terar o que estava bem para se adap-
tar de alguma maneira ao que, intenci-
onalmente ou por inépcia, o veio des-
truir. A qualidade que fez triunfar a
espécie humana foi a adaptabilidade
activa, isto é, os humanos serem capa-
zes de modificar o meio exterior e adap-
tá-lo a si próprios. Essa é uma capaci-
dade individual, não da espécie, a qual
vive, assim, da acção de alguns dos seus
nessa matéria. Esperemos que, neste
assunto das carreiras, os intervenientes
directos consigam traduzir o que os
outros pensam e querem e logrem che-
gar aos resultados almejados por todos.
O contrato colectivo de trabalho pode-
rá vir pôr alguma ordem na desorde-
nação total das contratações feitas ago-
ra, em que se chega a conceder licen-
ças sem vencimento a médicos logo
de seguida contratados pelo mesmo
hospital, para fazerem o mesmo ou
menos do que faziam por muito mais
dinheiro. Dinheiro de nós todos, já ago-
ra; quando se apregoou mudar a lei
de gestão para se conseguirem os mes-
mos resultados a um custo mais baixo.
Mas em que é que isso poderá, só por
si, ser decisivo nas carreiras médicas?
Ao contrato colectivo apenas poderão
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aceder os médicos inscritos num sin-
dicato que o tenha subscrito, e logo aí
se antevêem dificuldades numa classe
tão arreigada ao liberalismo de activi-
dade. Será mais um passo na tentativa
da sua completa proletarização, e ain-
da por cima agora em nome de algo
que ela não vem necessariamente re-
solver: as carreiras médicas. Se a lei
EPE se mantiver como foi delineada,
os hospitais-empresas continuarão a
não ter quadro de pessoal definido,
com lugares por categoria profissio-
nal. Os contratos a efectuar serão à la
demande de cada administração, pelos
critérios que escolherem como bons
para a empresa que foram postos a
dirigir. E do mesmo modo os hospitais
privados. Quem garante que escolhe-
rão preferencialmente os mais gradua-
dos, sobretudo se pelo contrato colec-
tivo de trabalho lhes tiverem de pagar
mais? E quem os obrigará a dar mais
responsabilidades e funções de orien-
tação aos mais graduados que eventu-
almente tiverem a trabalhar para eles?
É claro que o contrato colectivo pode-
rá tentar acautelar algo semelhante, mas
lá estará a classificação de desempenho
feita pelo próprio hospital – quer dizer,

pelo conselho de administração, direc-
tamente ou por interposto chefe por
eles nomeado – para colocar nos luga-
res as pessoas desejadas. Neste pano-
rama será difícil falar-se em carreiras.
Foi sintomática a apresentação conjunta
feita pelo ministério da saúde do pro-
jecto das «novas» carreiras médicas e
do projecto de classificação intra-hos-
pitalar de desempenho dos médicos.
Aliás, as carreiras anunciadas só tinham
realmente de novo o facto de não te-
rem repercussão na actividade hospi-
talar de cada um, parecendo ter sido
planeadas apenas para manter os mé-
dicos ocupados a estudarem e a faze-
rem trabalhos, ao mesmo tempo que
se retirava importância prática do ponto
de vista do seu emprego  a tudo o que
conseguissem ser capazes de fazer nes-
se campo. Quer dizer, aceita-se que
devem manter um esforço constante de
progressão, o que implica que uns pos-
sam ir mais longe que outros, mas as
administrações, depois daqueles con-
cursos todos, reservam-se o direito de
escolher quem bem entenderem, pelos
critérios que lhes apetecer, nomeada-
mente das simpatias pelos colegas «den-
tro do mesmo projecto de gestão», eu-

femismo habitual para compadrio e
pagamento de favores. Como vai o con-
trato colectivo lidar com isso? Como
vai evitar que na vida hospitalar dos
médicos se instale o princípio que me-
lhor que ser político é ser amigo do
político certo para cada momento?
Carreiras médicas?!... Quando muito
carreiras iguais às existentes para o res-
to da administração pública, para subi-
da de escalão de vencimento de acor-
do com a opinião do chefe. Sem qual-
quer relação com formação.
E todos aqueles que optarem por um
contrato individual de trabalho? Por
não quererem estar forçosamente na
dependência dum sindicato, ou por
assim conseguirem ganhar mais? Ficam
fora das carreiras?
No meio de tudo isto há um aspecto
fulcral também, que é a formação de
internos. De que as carreiras médicas
até há dois anos existentes eram como
que uma continuação natural, e que
continua a funcionar sem problemas
de maior pela vis a tergo que traz, mas
que se irá necessariamente ressentir a
breve trecho. Disso falaremos na pró-
xima vez, e também da anunciada clas-
sificação de desempenho dos médicos.

O P I N I Ã O
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Os médicos suíços de cuidados pri-
mários de saúde raramente têm médi-
co assistente (General Practitioner) e
a auto medicação é comum, com uso
frequente de analgésicos e tranquili-
zantes (Schneider, M. et al, 2007)1. Os
mesmos autores concluem que o dis-
tresse psicológico devido aos constran-
gimentos sentidos por estes médicos
contribui provavelmente para estes
comportamentos.
Um Relatório de 2007 da British Medical
Association (Doctors’ health matters –
evidence) sugere que muitos médicos
sénior suportam altos níveis de stresse
como consequência do seu trabalho e
que isso «impairs their health and
compromises their ability to provide high
quality care to patients». A mesma fonte,
a partir de diversos estudos cohort, evi-
dencia o impacto negativo da pressão e
da carga de trabalho no bem-estar e
saúde pessoal percebido por mais de me-
tade dos médicos. O mesmo Relatório
regista que 2/5 dos médicos que res-
ponderam ao BMA Doctors for Doctors
Study admitem que se auto medicam;
que mais de 1/3 dos respondentes o fa-
zem como ajuda para agir frente ao tra-
balho e às alterações da saúde, e que 1/
4 sabem que outros colegas também se
auto medicam. Sobre as ausências justi-
ficadas por doença, este mesmo estudo
mostrou que 43% dos médicos nunca
faltou no último ano ao trabalho por

Estudo da Saúde dos
Médicos Portugueses
A vocação que os médicos têm e desenvolvem pela formação e experiência

profissional para aprender e saber diagnosticar, prognosticar e modificar a

evolução da saúde e das doenças dos cidadãos e das comunidades, molda a

sua personalidade. Os médicos aceitam as responsabilidades que a sociedade

deles espera e que eles exigem a si próprios. Não se poupam a sacrifícios com

a preocupação de restituir a saúde aos seus doentes e, para isso, não raras

vezes, menosprezam o seu descanso e bem-estar.
doença, e veio confirmar a literatura que
sugere que as ausências dos médicos por
doença são menos frequentes que a dos
outros profissionais. Culpa a cultura de
medicina de conceder baixa prioridade
à saúde dos médicos.
Os médicos nem sempre prestam
muita atenção à sua própria saú-
de. Na sua actividade diária pro-
curam diagnosticar com precisão
e instituir as medidas terapêuti-
cas mais adequadas; buscam que
a cura clínica seja atingida e con-
sideram que a sua missão foi cum-
prida ao possibilitar que o seu
doente se integre na rotina diária.
Citamos os autores do Editorial do
Western J Med (Yamey, G. e Wilkes, M.,
2001)2: «Devemos deixar o modelo
doença e focar no funcionamento po-
sitivo», que também referem «Sabemos
muito sobre doenças dos médicos …
mas muito pouco sobre o que os faz
sentir bem», e afirmam que a «investi-
gação mais focada na patologia que na
saúde deixa os médicos com pouca
informação para os orientar a viver
positivamente e a ter vidas saudáveis».
Tendo em conta o conhecimento mé-
dico sobre determinantes genéticas,
causas da saúde e da doença, da mor-
te e do sofrimento humano, que é es-
sencial para controlar os factores de
risco e para defender os estilos de vida
e comportamentos de vida saudáveis,

os médicos têm uma responsabilidade
acrescida na defesa da própria saúde
e da saúde de todos os cidadãos. Cor-
responde-lhes assim incrementar a in-
formação, incentivar a cultura da saú-
de e, para além de concederem priori-
dade à promoção da saúde de quem
os consulta, devem colaborar activa-
mente nas intervenções sociais e co-
lectivas para a implementação de pro-
gramas e medidas que propiciem aos
cidadãos uma vida activa e saudável: a
todos os cidadãos e a eles próprios.
Com uma vida cheia, com pouco
tempo livre, frequentemente não
utilizam o seu saber e capacidade
para motivar os concidadãos e os
seus pacientes a manter e promo-
ver a saúde. Reconhecendo a im-
portância da prevenção, os médi-
cos nem sempre cuidam adequa-
damente da sua própria saúde e
adoptam os estilos de vida e com-
portamentos mais saudáveis.
Para conhecer a realidade portugue-
sa, a Revista da Ordem dos Médicos
incluirá um Questionário validado e

1 Schneider, M., Gallaccchi, MB., Goebring, C.,
Künzi, B. and Bovier, P. : Personal use of medical
care and drugs among Swiss primary care phy-
sicians. In Swiss Med Wkly 2007;137:121-126.
2 Yamey, G. and Wilkes, M.: Promoting wellbeing
among doctors. In Western Journal of Medicine.
January, 2001. Reproduced in Editorials, by Bri-
tish Medical Journal (BMJ 2001;322-252-3).
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usado no Canadá por Erica Frank, já
lançado em outros países, que foi tra-
duzido, adaptado, testado por grupos
de médicos e beneficiado com as ob-
servações colhidas.
Com o preenchimento deste
Questionário colaborará no Estu-

do da Saúde dos Médicos Portu-
gueses, importante para todos
nós porque, além de contribuir
para conhecer a realidade portu-
guesa sobre os hábitos preventi-
vos dos médicos, poderá ser fac-
tor de motivação para incremen-

tar os hábitos saudáveis dos mé-
dicos e melhorar o aconselha-
mento preventivo aos pacientes.
Contamos consigo.

Francisco George
Director Geral da Saúde

O P I N I Ã O

Envie-nos os seus artigos
Para que a revista da Ordem dos Médicos possa ser sempre o espelho da opinião dos profissionais de
todo o país, agradecemos a colaboração de todos os médicos que desejem partilhar as suas opiniões,
experiências ou ideias com os colegas, através do envio de artigos para publicação na Revista da
Ordem dos Médicos. Os artigos devem ser acompanhados de uma fotografia do autor (tipo passe) e
poderão ser enviados para os contactos que se encontram na ficha técnica (morada da redação e/ou
respectivo e-mail).
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Quando, no final dos anos 50 do sé-
culo passado, entrei para os Hospitais
Civis de Lisboa (HCL) não se tinha ain-
da consumado a separação das duas
carreiras médicas, a universitária e a
civil. Por tradição, a Faculdade de Me-
dicina de Lisboa, que funcionava no
Hospital de Santa Marta, só apoiava
candidatos a professores das cadeiras
clínicas que tivessem percorrido as eta-
pas que conduziam ao lugar de topo
da hierarquia dos HCL, o grau de «As-
sistente dos Hospitais». Esta era, aliás,
uma exigência a que se tinham sujei-
tado figuras destacadas como Fernando
da Fonseca, Belo Morais, Cid dos San-
tos, Juvenal Esteves e Celestino da Cos-
ta. Os últimos catedráticos a cumprir
este percurso foram Frederico Madeira
e Ducla Soares, que estiveram coloca-
dos transitoriamente no Hospital do
Rego, e Cândido da Silva que foi Cirur-
gião de Banco do Hospital de São José.
Mais jovem do que estes, Pinto Cor-

Duas culturas na Medicina
Num artigo recente sobre «drogas inteligentes», deparei com esta frase:

«A memória é uma propriedade biológica dinâmica para cujo funcionamen-

to adequado também é essencial esquecer». Para meu próprio bem, fiquei a

saber que, dentro de algum tempo, esquecerei muita coisa. Aqui está porque,

antes que me esqueça, decidi registar este testemunho que talvez ajude a

compreender melhor alguns aspectos da medicina portuguesa actual.
reia manteve-se fiel à tradição e fre-
quentou o internato geral dos HCL. Só
depois de excluído no polémico con-
curso para «Assistente dos Hospitais»,
realizado em 1967, abandonou defini-
tivamente os HCL para se dedicar à
vida académica.
A partir dessa altura, a separação das
duas carreiras passou a ser um facto
consumado, apesar de persistirem al-
gumas situações excepcionais de mé-
dicos, como Fernando Nogueira e Mo-
niz Bettencourt, que acumulavam fun-
ções clínicas nos HCL com o ensino
de cadeiras básicas da Faculdade: a
Patologia Geral e a Fisiologia.
Foram vários os acontecimentos que
contribuíram para a separação. Em
1947, Pulido Valente, fundador em Por-
tugal da moderna medicina clínica e
defensor da ligação da Faculdade à car-
reira dos HCL, foi saneado por razões
políticas e, em 1953, a Faculdade de
Medicina transferiu-se para o novo
Hospital de Santa Maria, rompendo,
definitivamente, uma proximidade geo-
gráfica e uma partilha de instalações
que contribuíra para a sua ligação aos
HCL..
Entretanto, o afastamento de Pulido
Valente abriu caminho à carreira uni-
versitária de Eduardo Coelho cujo pro-
jecto estava orientado para a cardio-
logia moderna. Por sua influência, iria
assistir-se ao rápido desenvolvimento
de técnicas cardiológicas (E.C.G., veto-
cardiografia, cateterismos, angiografias)
que atraíram muitos médicos para a
nova especialidade.
Começou, nessa altura, aquilo que uma

vez chamei a «cardiologização»1 da Fa-
culdade de Medicina de Lisboa. Mui-
tos dos professores da área da Clínica
Médica foram cardiologistas: Eduardo
Coelho, Arsénio Cordeiro, Fernando
Pádua, Salomão Amran, Carlos Ribei-
ro, Celeste Vagueiro, Soares da Costa,
Luciano Ravara, Mário Lopes entre ou-
tros. Por sua vez, os poucos Serviços que
escaparam a esta «paixão cardiológica»,
orientaram-se para as outras subes-
pecialidades médicas como a gastroen-
terologia, a hematologia, a nefrologia, a
imunologia e a pneumologia.
Em plena década de 60, as carreiras
universitária e civil estavam, pois, a per-
correr caminhos autónomos e a gerar
duas culturas claramente distintas. A
Faculdade de Medicina, estimulada pela
sua instalação no novo Hospital e be-
neficiando de mais apoios financeiros,
ia fomentando a especialização e, em
consequência dela, a área pertencente
ao ensino tradicional da Clínica Médi-
ca, ia sofrendo uma fragmentação pro-
gressiva ficando a Medicina Interna
reduzida a um espaço residual.
Por sua vez os HCL, reféns de uma es-
trutura complexa e pesada, e condici-
onados por um subfinanciamento cró-
nico, continuavam fiéis à carreira tra-
dicional, mantendo viva uma escola
que foi sobretudo uma verdadeira fá-
brica de clínicos. Apesar de pioneiros
em áreas como a neurocirurgia, a cirur-
gia cardíaca e o intensivismo, os HCL
continuaram a manter grandes espa-
ços destinados à Cirurgia Geral e à
Medicina Interna. Tanto no campo assis-
tencial como pedagógico, assumiram
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uma vocação dirigida prioritariamente
para a actividade clínica, não sendo
por isso de admirar que do seu seio
saíssem grande parte das figuras da
Medicina Interna e da Cirurgia Geral
portuguesas que mais se destacaram
na segunda metade do século XX. Pa-
ralelamente, e talvez por isso mesmo,
a carreira e o ambiente cultural dos
HCL descuraram outras actividades e
disciplinas como a investigação bási-
ca, a avaliação da qualidade e os en-
saios clínicos com medicamentos.
Pode dizer-se que a erosão da carreira
dos HCL começou com a publicação
do Decreto-Lei nº 414/71 de 27 de
Setembro de 1971. O Secretário de Es-
tado de então, Gonçalves Ferreira, sen-
sível às teses defendidas no «Relatório
sobre as Carreira Médicas» publicado
em 1961 pela Ordem dos Médicos, e
pressionado pelo número crescente de
licenciados saídos das Faculdades que
procuravam acesso às especialidades,
decidiu criar uma carreira que se esten-
desse a todos os estabelecimentos hos-
pitalares centrais e regionais2. Cla-
ramente decalcada na carreira dos
HCL, esta nova carreira foi sendo ob-
jecto de incontáveis ajustamentos. A
necessidade de acautelar os direitos de
todos os que já ocupavam lugares nos
hospitais regionais e a evidente impos-
sibilidade de manter provas com um
tão elevado grau de exigência, condu-
ziu a múltiplas revisões das carreiras e
ao seu nivelamento por um nível cada
vez mais baixo, através de sucessivos
diplomas legais.
Conscientes do que se estava a passar,
vários directores ainda fizeram uma
ténue tentativa para salvar a carreira
dos HCL, propondo ao Ministério que
mantivesse, em certas instituições não
universitárias, um grau de exigência
acima dum nível mínimo. Procurava-
se assim criar aquilo a que hoje se cha-
ma «centros de excelência», nos quais
fosse preservada uma assistência e um
ensino pós-graduado de qualidade
mais elevada. Mas era tarde demais: a
maré da promoção igualitária estava a
subir e não era possível travá-la.
Nos anos lectivos de 1973-1974, 1974-
1975 e 1975-1976, os HCL iriam ain-

da viver um importante momento de
afirmação ao serem envolvidos no en-
sino pré-graduado do Curso de Medi-
cina, sem qualquer tutela universitá-
ria. A Faculdade de Medicina, incapaz
de gerir e limitar a crescente procura
de alunos e sem condições para dar
resposta às exigências da formação nas
cadeiras clínicas, por falta de espaço e
de docentes, viu-se obrigada a fazer
aquilo que menos desejava: delegar
parte das suas competências pedagó-
gicas numa instituição laica», ou seja,
não universitária.
Os HCL – que à época não tinham
sofrido ainda os efeitos das medidas
que iriam levar à degradação da sua
carreira – dispunham de um prestigiado
corpo de médicos cuja preparação te-
órica, experiência clínica e prática de
ensino pós-graduado, estavam à altura
do desafio que lhe era colocado. Num
período de grande instabilidade políti-
ca e de revindicações desproporciona-
das por parte dos alunos, o ensino uni-
versitário dos HCL conseguiu resistir e
impor-se pela sua alta qualidade.
Mas, a situação tornara-se delicada
para a instituição universitária. E ago-
ra? Os HCL iam adquirir o estatuto de
hospitais universitários? Em que con-
dições? Com que grau de autonomia?
Durante o ano lectivo de 1975-1976
o assunto esteve em discussão e cons-
tituiu-se uma comissão paritária em
que os representantes dos HCL eram
precisamente aqueles que tinham to-
mado posições contra a manutenção
do ensino na instituição. Em 1976,
exactamente no pico do Verão, quan-
do quase todos «estavam a banhos»,
deu-se um golpe palaciano: os respon-
sáveis dos HCL receberam uma carta
de agradecimento pelos serviços pres-
tados, e o ensino clínico, que lhes per-
tencera durante três anos, passou para
a tutela da Universidade Nova. Con-
sumava-se assim uma vitória da institui-
ção universitária sobre o espírito e a
cultura dos HCL. Vitória que, logo a
seguir, procurou consolidar-se por via
administrativa, através da tentativa frus-
trada de entregar a professores uni-
versitários alguns dos melhores Servi-
ços dos HCL, e que mais tarde se con-

sumou parcialmente, com a atribuição
de ensino pré-graduado tutelado pela
Faculdade, a alguns Serviços, através de
médicos dos HCL que entretanto se
candidataram aos títulos académicos.
Sem uma estratégia como instituição e
à mercê de projectos individuais de
alguns dos seus «novos-professores»,
os HCL perdiam, neste primeiro «round»,
uma parte substancial da sua identi-
dade e do seu prestígio. A Faculdade
entretanto recompôs-se, fechou-se den-
tro das muralhas do numerus clausus e
resistiu à «laicização».
Nos anos 80 um outro desafio se co-
locou à medicina portuguesa: a carrei-
ra de Clínica Geral. Tendo eu partici-
pado nos debates iniciais sobre este
problema, defendi, publicamente em
diversos artigos3, que a nova especiali-
dade devia nascer sob a tutela de um
reduto de clínicos competentes, a sa-
ber, da Medicina Interna, grande parte
da qual se encontrava concentrada nos
HCL. Ao contrário do que alguns pen-
saram, não se pretendia com isto pro-
mover ou valorizar a instituição ou a
Medicina Interna, mas apenas dar con-
sistência clínica a uma nova área que
iria nascer de raiz e que, na altura, cor-
ria o risco de ficar à mercê de uma
convergência de várias influências ne-
fastas: a ressaca de Alma-Ata, alguns
iluminados da área de saúde pública e
a leitura apressada de textos da auto-
ria de teóricos a quem faltava, em ex-
periência clínica, aquilo que lhes so-
brava em ambição política.
O que, de facto estava em jogo e me
parecia importante, era evitar que a
carreira de Clínica Geral se estrutu-
rasse exclusivamente à volta de uma
retórica ligada à promoção da saúde e
à prevenção da doença, sem lhe ser
acrescentada uma forte e consistente
formação clínica. É que só esta pode-
ria fornecer os conhecimentos e o trei-
no necessários para permitir solucio-
nar, a nível dos cuidados primários,
grande parte das situações resultantes
de doenças crónicas e agudas. Desta
forma seria possível moderar a acele-
ração descontrolada dos custos da saú-
de que já então se previa, e evitar o
congestionamento dos serviços de ur-
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gência e das consultas hospitalares.
Quando, passados quase 30 anos, ob-
servo o que se está a passar, não pos-
so deixar de recordar e revisitar tudo
aquilo que então escrevi.
Mas, os HCL não mostraram, na altu-
ra, qualquer interesse em se envolve-
rem na área da Clínica Geral e, depois
de uma breve intervenção na organi-
zação dos SAP, alhearam-se e deixa-
ram o terreno livre à intervenção uni-
versitária. E ela não tardou, com a cri-
ação de uma cadeira de Clínica Geral
na Faculdade de Medicina que, curio-
samente, não era tutelada por profes-
sores ligados ao ensino da clínica. Desta
área académica iriam mais tarde emer-
gir doutoramentos, enquanto que, os
clínicos gerais, agregados à volta de
fortes instituições da classe, adoptaram
o nome de «médicos de família» e afas-
taram-se definitivamente da tradição
clínica que estivera na base da escola
dos HCL.
Os HCL perdiam assim este segundo
«round» ao mesmo tempo que, incapa-
zes de fazer frente à constante impug-
nação dos concursos médicos, mergu-
lhavam numa situação de paralisia ad-
ministrativa que contribuiria para o des-
crédito e desvalorização da sua carreira.
Entretanto, de alguns sectores da Fa-
culdade de Medicina e de outros mui-
to ligados à Clínica Geral e ao Infar-
med, iria emergir um importante gru-
po de médicos orientado para o estu-
do das disciplinas relacionadas com os
ensaios clínicos de medicamentos. Esta
área tem sido objecto, nas últimas dé-
cadas, de uma rápida evolução, em re-
sultado do desenvolvimento de novas
metodologias, do crescimento muito
rápido dos financiamentos ligados à in-
dústria farmacêutica e da descoberta
de novas moléculas. A dimensão e a
complexidade destas matérias e as
questões relacionadas com a ética, cri-
aram a necessidade de novas compe-
tências e conduziram ao aparecimen-
to de um novo perfil de médicos cujo
peso não tem parado de crescer.
Nos HCL, os poucos médicos que se
envolveram nesta área fizeram-no a tí-
tulo individual e pouca ou nenhuma
influência tiveram no ambiente cultu-

ral duma instituição que conservava
uma forte vocação orientada para a
prática clínica. Pelo contrário, a Facul-
dade dava sinais de uma maior abertu-
ra a estes novos caminhos da medici-
na. Isso tornou-se notório, sobretudo
pela dedicação quase exclusiva de al-
gumas figuras destacadas das cadeiras
clínicas, a áreas ligadas à epidemiologia,
ao medicamento e aos ensaios clínicos.
Actualmente, não me parece, pois, difí-
cil identificar estas duas tendências cul-
turais na medicina, resultantes de tra-
dições, percursos e práticas diferentes.
Pode perguntar-se: Que mal há nisso?
Não será até bom que isso aconteça?
Talvez, caso não se estivesse a assistir
à desagregação e à perda progressiva
da importância, sobretudo na forma-
ção dos médicos mais jovens, da cul-
tura dos HCL, em que a formação clíni-
ca tem ocupado sempre um espaço pri-
vilegiado. E isto é tanto mais notado
quanto mais se assiste à influência cres-
cente de gestores, administradores, eco-
nomistas e, sobretudo, empresários da
área da saúde. Para eles a medicina é,
acima de tudo, uma questão de núme-
ros, de produtividade, de procedimen-
tos normalizados, de fluxogramas, de
guidelines e de «evidências» – visão que
talvez se aplique a alguns sectores, em
que predominam os gestos técnicos,
mas que dificilmente se adapta à gran-
de maioria da actividade clínica onde
a incerteza, a dúvida e a necessidade
de reflexão ocupam um espaço muito
significativo. Face a esta situação, a que
se veio adicionar a importância exces-
siva atribuída ao papel das modernas
tecnologias no diagnóstico das doen-
ças, o resultado não podia deixar de
ser este: a progressiva desvalorização
da clínica.
As consequências disso serão talvez
pouco acessíveis a uma avaliação con-
tabilística. Mas, os sinais são já detec-
táveis e preocupantes. Vejamos dois de-
les: gastos excessivos em exames com-
pletamente inúteis, e erros de diag-
nóstico perfeitamente evitáveis. Os gas-
tos, fazem disparar os alarmes do Mi-
nistério da Saúde que nem sempre lhes
compreende bem as causas; os erros
de diagnóstico, esses escapam facilmen-

te através das malhas apertadas das
estatísticas, mas nem por isso deixam
de estar lá e de ter consequências
gravíssimas a nível individual.
Eu sei que, em assuntos como este, con-
vém estar documentado e saber do que
se fala, por se tratar de um terreno
minado e muito sensível que, curiosa-
mente, continua a escapar às avalia-
ções de qualidade. É por isso que, nos
últimos anos, tenho procurado reunir
informação com alguns exemplos gro-
tescos, e por vezes trágicos, daquilo a
que a desvalorização da clínica pode
conduzir.
Refiro apenas dois casos paradigmá-
ticos: uma apendicite aguda, que se ma-
nifestou por dores abdominais mas que
só foi diagnosticada após uma endos-
copia alta normal e uma endoscopia
baixa que detectou a presença de pus
no cego; duas doentes na pós-meno-
pausa, a cumprirem à risca guidelines
para tratamento da osteoporose que
não era, em ambos os casos, senão o
sinal radiológico de mieloma.
São situações como estas que me fa-
zem recordar frases que ouvia, nos
meus tempos de interno, a algumas das
figuras mais destacadas da velha esco-
la dos HCL. Cito apenas esta: «Os diag-
nósticos não estão feitos: há que fazê-
los e isso é por vezes muito complica-
do».
Em resumo, a questão que actualmen-
te se coloca é a seguinte: será ainda
possível salvar o que resta de uma cul-
tura que privilegiava a prática clínica
e que continua a ser a principal he-
rança dos HCL? Eu julgo que sim. Por
isso – e antes que me esqueça – deci-
di deixar registado este curto depoi-
mento.

1 SPMI. Medicina do Corpo, Medicina do Espí-
rito. 50 Anos de Medicina Interna. Gradiva
2002
2 Gonçalves Ferreira. 15 Anos da História Re-
cente de Portugal (1970-1984). Ed. do Autor
(1985)
3 Veloso AB. A Medicina Portuguesa e a Comu-
nidade Europeia. O Médico, Abril 1986
Veloso AB. Reflexões acerca do currículo em
medicina interna. Acta Médica
Portuguesa,vol.6,  Nov 1993, p 555
Veloso AB. Contribuição de um internista. Rev
«Ordem dos Médicos», Fev 1998, p 14
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No entanto, embora a Ordem e muitos
sectores médicos tenham exprimido
permanente preocupação com a possi-
bilidade de restauração das Carreiras,
julgo não se ter chegado ainda a um
consenso para a sua reformulação, o
que certamente justifica o recente ape-
lo do Bastonário ao envio para a Revis-
ta da Ordem, de artigos de opinião so-
bre este tema, em debate no Congres-
so Nacional de Medicina de 19 a 21 do
mês de Fevereiro do corrente ano.
O relevante empenho demonstrado,
no ano que decorre, pela Ordem dos
Médicos e pelos Sindicatos Médicos, em
acções de esclarecimento e de cons-
ciencialização da classe e do próprio
governo, acerca da imperiosa necessi-
dade de restabelecimento das Carrei-
ras Médicas, tem denunciado, também,
as grandes dificuldades que se lhe
opõem, uma das quais é a falta de ori-
entação definitiva, dentro da própria
classe, sobre a sua reestruturação.
Os pontos de vista sobre um tema de

Elementos para um novo modelo
de Carreiras Médicas Hospitalares
A extinção das Carreira Médicas Hospitalares, no âmbito dos regimes em-

presariais de gestão, criados pela Lei 27 /2002, com fins meramente financei-

ros, tem sido motivo de forte repúdio, tanto pela Ordem dos Médicos como

pela Classe Médica em geral.

tão grande complexidade, dependentes
não só de interpretações racionais, como
de interesses pessoais e de vivências
emocionais, serão necessariamente mui-
to diversos. Portanto, embora julgue que
a proposta aqui apresentada encerre
bastante lógica, não me surpreenderão
as críticas de que for alvo.

A Organização Moderna dos Hos-
pitais Assistenciais
A partir dos anos 70, a modernização
dos Hospitais Distritais, decorrente de
importantes beneficiações, como Nacio-
nalizações, Serviços Especializados e do-
tação com Carreiras Médicas, incluindo
Internatos, ocasionou transformações ra-
dicais de que resultou uma extraordiná-
ria promoção da qualidade deste Sector
e ao mesmo tempo um verdadeiro
nivelamento das capacidades assisten-
ciais da Rede Hospitalar Nacional.
Por outro lado, a sub-divisão de toda
a Medicina Assistencial em Especiali-
dades Clínicas, condicionou a frequên-
cia, obrigatória para todos os médicos
recém-formados, de Internatos Hospi-
talares Especializados, o que significa
que a verdadeira licenciatura, ou seja,
a licença para o exercício autónomo e
não tutelado da Medicina, passou a ser
concedida, já não apenas pelas Facul-
dades de Medicina, mas também pelos
Hospitais, sob a orientação da Ordem
dos Médicos.
Esta importante evolução significou
que os Hospitais em que existe Inter-
nato, passaram a revestir um carácter
de Escola Superior de Pós-Graduação,
requerendo consequentemente, orga-

nização, competências e graus de efi-
ciência clínica, muito mais exigentes
que anteriormente.
Perante tão grande responsabilidade,
o Corpo Clínico Hospitalar não pode,
necessariamente, deixar de estar estru-
turado numa Carreira selectiva de tipo
académico, através de provas de avali-
ação, tanto relativamente às suas qua-
lidades científicas e escolares, como de
chefia. O contrário seria aceitar, como
muitos admitem, que a excelência de
Formação Médica diminua da fase Pré-
Graduada para a Fase Pós-Graduada.

A exigência de Ensino Teórico nos
Internatos de Especialidade
Consequentemente, a realização inte-
gral das actuais funções formativas dos
Hospitais com Internato devia impor,
como para todo o Ensino Superior, a
introdução do Ensino Teórico progra-
mado das respectivas áreas de conhe-
cimento. De facto, a aprendizagem das
matérias teóricas médicas especializa-
das tem sido, entre nós, tradicionalmen-
te, bastante deficiente.
Assim, nas Faculdades, este Ensino,
sempre foi muito pouco atractivo, não
só por ser multidisciplinar, como por
se encontrar muito alheado dos de-
sempenhos clínicos práticos.
De modo que, tendencialmente, a
aquisição de conhecimentos teóricos
sistematizados costuma limitar-se ao
estudo para os exames e para as pro-
vas teóricas dos concursos, ou ao es-
tudo dos doentes, caso a caso.
Daí que a aquisição de conhecimentos,
durante a prática clínica, através dum
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regime de tipo escolar, seria muito mais
eficiente que a sua obtenção literária
individual, quer de tipo sistemático, quer
apenas pelo estudo de doente a doen-
te. Como diz o aforismo justificativo da
excelência da docência universitária –
«o saber para transmitir é saber dupli-
cado» ou o outro aforismo sobre a ac-
tuação clínica – «somente se diagnosti-
ca aquilo que se tem na memória».
Na programação que aqui se propõe,
os Cursos Teóricos seriam ministrados
ao longo dos Internatos, em horas, dias
da semana e meses, previamente esta-
belecidos para cada Especialidade, sen-
do os programas propostos pelos Di-
rectores de Serviço, de acordo com os
Directores Clínicos e do Internato e
aprovados pelo respectivo Colégio da
Ordem dos Médicos. A distribuição das
Sessões seria opcional e variável, mas
como exemplo, uma Especialidade po-
deria dar 2 lições de 1 hora por semana,
8 em 2 meses e 16 em 2 anos, bastando
1 auditório para comportar os Cursos
de todas as Especialidades, em horas
que mesmo utilizando horários que não
colidam com as tarefas clínicas.
Objecções como escassez de Internos,
Especialidades sem Patologia própria,
como Medicina Interna e Cirurgia, po-
deriam ser ultrapassadas, por exemplo,
com intercâmbios interdisciplinares.

Categorias dos médicos hospita-
lares
A definição do organigrama dos Servi-
ços Hospitalares competirá aos legis-
ladores. Mas talvez tenha interesse lem-
brar que nas antigas Carreira Médicas
dos Hospitais Civis de Lisboa, de que
derivaram as extintas Carreiras Hos-
pitalares Nacionais, havia apenas as ca-
tegorias de Internos e Assistentes, sen-
do os Directores de Serviço nomea-
dos por antiguidade. Daí que, em no-
vas Carreiras, talvez fossem também
suficientes, as categorias de Internos,
Assistentes e Chefes de Serviço, adqui-
ridas através de provas de avaliação e
selecção e de Directores de Serviço,
por antiguidade.
Por outro lado, para uma extensão pro-
gressiva e conveniente das Carreiras a
toda a Rede Hospitalar Nacional será

necessária uma revisão da Carta Hos-
pitalar, juntamente com a adequação
numerus clausus das Faculdades, base-
ada no princípio de que modernamente
não é admissível a existência de Servi-
ços Médicos Hospitalares sem Forma-
ção, isto é sem Internato, o que signifi-
ca definir para cada Especialidade o
número de camas, assim como a cons-
tituição adequada das Equipas em Che-
fes de Serviço, Assistentes e Internos.

Provas de avaliação para as cate-
gorias da Carreira Médica Hos-
pitalar
As provas públicas das antigas Carrei-
ras Médicas, compostas por um inter-
rogatório teórico livre, observação de
um doente e discussão do currículo, afi-
guram-se, modernamente, obsoletas, por
razões que não é oportuno discutir.
Actualmente, há praticamente unanimi-
dade em que as provas de progressão
nas categorias hospitalares, a prestar
perante júris nomeados pelos Colégios
da Ordem dos Médicos, deviam con-
sistir, essencialmente, em avaliação dos
desempenhos individuais, registados
durante as fases curriculares dos can-
didatos, as quais permitiriam simulta-
neamente a avaliação inter-pares da
qualidade dos respectivos Serviços de
Acção Médica.
No modelo que aqui se propõe as pro-
vas de avaliação e selecção para aces-
so às diferentes categorias seriam as
seguintes: Avaliação Teórica, Desempe-
nhos Práticos, Investigação Clínica e
Comunicação Científica.
Entre nós, tanto a Investigação Clínica
como a Comunicação Científica em ge-
ral, têm sido incompreensivelmente des-
valorizadas nos currículos médicos,
apesar de universalmente ser ponto
assente que a experiência nestas áreas
deve fazer parte integrante da forma-
ção do médico hospitalar moderno, para
além do seu valor intrínseco como fac-
tores de progresso da Medicina.

Avaliação Teórica
Internos – Seriam avaliados por tes-
tes periódicos durante os Cursos e por
interrogatório livre na prova final, so-
bre as matérias ministradas.

Assistentes – Nas provas de acesso
a Chefes de Serviço, a avaliação da ca-
pacidade cognitiva e didáctica dos can-
didatos seria efectuada, sobretudo,
através da apreciação e discussão dum
número previamente determinado de
Resumos das lições proferidas nos
Cursos Teóricos.

Avaliação de Desempenhos prá-
ticos
Internos – No exame de saída seria
mantida a prova prática com doente
para obrigar os Internos á prática da
história clínica.
Assistentes – Os pontos de discus-
são e de avaliação dos desempenhos
clínicos seriam as Notas de Alta dos
doentes dos Serviços, efectuadas du-
rante períodos determinados e assina-
das pelos candidatos.

Comunicação Científica
Fariam parte do currículo tanto de In-
ternos como de Assistentes, as partici-
pações em reuniões científicas, quer de
tipo passivo, quer, sobretudo, de apre-
sentação ou publicação de trabalhos
científicos sobre Investigação Clínica,
Revisões ou Casos Clínicos.
A obtenção do grau de Chefe de Servi-
ço obrigaria à apresentação e discussão,
pelo menos de um trabalho de In-
vestigação Clínica original liderado pelo
candidato, (Análise de Casuísticas, Estu-
do Epidemiológico Regional ou Ensaio
Clínico Farmacológicas ou de Diagnós-
tico), considerado com qualidade sufici-
ente para esse nível de diferenciação.

Conclusão
A extrema complexidade e diferencia-
ção da Medicina Moderna, juntamente
com as funções de Formação Médica
Especializada, exigem que o Corpo Clí-
nico Hospitalar esteja organizado em
equipas hierarquizadas, compostas por
elementos da mais elevada capacida-
de intelectual, idoneidade científica,
perícia clínica, aptidão organizativa, e
vocação docente, qualidades que so-
mente podem ser garantidas por ava-
liação e selecção em provas conduzidas
pela Ordem dos Médicos.
Os Hospitais destinam-se a tratar, es-



59Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Fevereiro 2009

sencialmente, situações de grande gra-
vidade, para cujas decisões, de nature-
za diagnóstica ou terapêutica, se re-
quer uma exímia preparação científi-
ca permanentemente actualizada, como
principal factor da actuação médica
correcta, em benefício dos doentes.
Todos os outros índices de qualidade
hospitalar, de tipo funcional ou adminis-
trativo, são falíveis ou enganadores. Por
exemplo, a diminuição das demoras
médias de internamento ou o aumento
do número de consultas, tão do agrado
dos gestores, podem corresponder ape-
nas a práticas assistenciais defeituosas.
Os médicos, como as pessoas em ge-
ral, são dotados de atributos muito
variáveis em valor, mérito, talento, ca-
pacidade e aptidões, de modo que de-
vem ser obrigatoriamente escolhidos
os melhores dotados, capacitados e
vocacionados para ocuparem os luga-
res de maior responsabilidade médica,
de chefia e de ensino, na escala hierár-
quica do Corpo Clínico Hospitalar.
De facto, as equipas médicas em que
não existe um reconhecimento unâni-
me da superioridade em competência
das chefias, transformam-se em grupos

disfuncionais, desorientados e anárqui-
cos, em que o erro ocorre sem percep-
ção nem controle.
Por todas as razões expostas, parece
justo considerar que as exigências de
excelência científica e da missão de na-
tureza escolar dos Hospitais Públicos
se tornaram absolutamente incompa-
tíveis com a manutenção do actual regi-
me de contratação individual de mé-
dicos hospitalares, isentos de avaliação
selectiva hierarquizada, tanto mais que
muitos médicos não se sentem vocacio-
nados, nem preparados, nem inclina-
dos, para exercer estas funções.
Isto não significa que os Serviços Hospita-
lares não possam continuar a admitir mé-
dicos contratados, embora destinados ape-
nas a tarefas tuteladas e não escolares.
Mas a principal justificação para exis-
tência de Carreiras Médicas Hospitala-
res é a de que a selecção de Corpos
Clínicos dotados de elevada aptidão ci-
entífica e de qualidades de chefia, capa-
zes de uma actuação clínica correcta
persistente, é absolutamente indispensá-
vel para evitar a ocorrência frequente
de graves erros na assistência aos doen-
tes, de cuja responsabilidade os própri-

os legisladores não se podem excluir.
Sem dúvida que o modelo aqui apre-
sentado, de Hospitais com carácter de
Escolas Superiores de Pós-Graduação,
integrado por Ensino Especializado
Teórico e Prático e organizado em ca-
tegorias hierárquicas de competência,
certificada pela Ordem dos Médicos,
concederia a este Sector uma nova va-
lorização, na linha do alcançado méri-
to do nosso Sistema Assistencial, inter-
nacionalmente reconhecido, mas
em sério risco de se subverter.
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LOCAL: Évora
DATA: 27 e 28 de Março
CONTACTOS: Factor Chave
tel: 21 430 77 40; Fax: 21 430 77 49

EVENTO: 4º CURSO «ESTUDO DO LIQUIDO SINOVIAL»
LOCAL: Vilamoura
DATA: 28 de Março
CONTACTOS: tel: 21 8429710; Fax:21 842 9719

EVENTO: 3º CURSO DE ACTUALIZAÇÃO EM DOENÇA VASCULAR CERE-
BRAL  DO HOSPITAL S. JOÃO

LOCAL: Centro de Congressos e Cultura da OM, Porto
DATA: 30 e 31 de Março
CONTACTOS: Eurocongressos D. Silvia Pereira
Tel: 21 11 47 170; Fax: 21 11 47 179

EVENTO: III JORNADAS DE ENDOCRINOLOGIA PARA O MÉDICO DE

FAMÍLIA

LOCAL: Edifício Egas Moniz, H. Santa Maria
DATA: 6 e 7 de Abril
CONTACTOS: Serviço de Endocrinologia, H. Santa Maria; Tel:
21 – 798 51 62

EVENTO: XXV SIMPÓSIO DE MEDICINA DOS JOGOS MÉDICOS NACIONAIS

LOCAL: Albufeira
DATA: 6 a 9 de Abril
CONTACTOS: Xistarca
tel: 21 361 6160; Fax: 21 361 61 69

EVENTO: 4ÈME CONGRÉS FRANCOPHONE D’ALLERGOLOGIE

LOCAL: Paris, França
DATA: 14 a 17 de Abril

EVENTO: CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR ADFIM EM MEDICINA GE-
RAL E FAMILIAR

LOCAL: Termas de Monfortinho
DATA: 16 a 18 de Abril
CONTACTOS: ADFIM; Tel: 21 08 050 75; fax: 21 084 50 10

EVENTO: SIMPÓSIO INFECÇÃO ASSOCIADA AOS CUIDADOS DE SAÚDE:
NOVAS SOLUÇÕES PARA VELHOS PROBLEMAS

LOCAL: Lisboa, Hospital da Luz
DATA: 23 de abril
CONTACTOS: Comissão de Controlo da Infecção do Hospi-
tal da Luz
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Não há porém que mudar os princípi-
os básicos fundamentais da ètica, mas
sim que interpretá-los à luz de novos
factos e realidades, bem como analiza-
los face a novas leis vigentes.

Previa já o Código de 1985 aditamen-
tos (a cargo do Conselho Nacional de
Deontologia Médica), que a evolução
da ciência e os casos concretos, vies-
sem a justificar e não podemox esque-
cer que, ao ser publicado, ainda se des-
conheciam, a FIV, o genoma humano,
etc.

Frente a uma degradação de valores
morais cada vez mais acentuada e às
tentativas de eliminar, na nossa Socie-
dade dita moderna e progressista, as
noções de bem e de mal (substituidas
por uma noção de liberdade mal com-
preendida), impunha-se, de facto, relem-
brar aos Médicos os princípios funda-
mentais que sempre têm norteado a
profissão.

Foi fundamentalmente isso que o Có-
digo de 1985 pretendeu fazer, já que
se impõe a existência de princípios e
normas éticas a normas, genéricas, a
respeitar. E, se aquele Código não foi
proposto para Decreto-Lei, foi porque
se consideraram bem mais importante
a Ética Médica e o valor dos Direitos

O Código Deontológico da Ordem
dos Médicos (1985) e algumas
diferenças para o novo...
É uma evidência que um Código Deontológico dos Médicos, base orientadora

da sua conduta profissional a todos os níveis de actuação, exige actualizações

periódicas, condicionadas ao progresso e aos novos conhecimentos científi-

cos. Isso acontece agora em relação ao Código publicado em 1985, como

este já era substituto do consagrado no Decreto 32.171.
Humanos, do que a própria Lei, ema-
nada dos Governos. Só na mais feroz
ditadura se poderia conceber a ética
do Estado imposta a uma Classe Pro-
fisisonal.

Se seria desejável, e mesmo ideal, que
a Ética Médica e a legislação coinci-
dissem, a verdade é que há exemplos
múltiplos de que nem sempre tal acon-
tece, exemplos que surgem dos mais
variados quadrantes políticos (a escra-
vatura, a segurança como argumento
para a tortura, o uso da psiquiatria
para controlar oponentes, a pena de
morte, etc., etc.). Não se pode confun-
dir ética com legislação, a primeira uni-
versal e perene nos seus princípios fun-
damentais e a segunda, muitas vezes
apenas conjuntural e dependente de
políticas habitualmente transitórias.
Por que razão se terá pensado ser ne-
cessário elaborar, em 1948, a Declara-
ção Universal dos Direitos do Homem,
que infelizmente poucos parecem re-
almente respeitar?

Defendia-se o segredo profissional
(«mesmo após a morte do Doente, res-
peitarei os segrados que me tiver con-
fiado» – Juramento de Hipocrates), mas
também a livre escolha do Médico pelo
Doente, com respeito por qualificações
e competências.

A introdução ao Código de 1985 já
referia que seria «pela adesão sincera
e plena aos princípios fundamentais da
Ética Médica, que a Classe saberia en-
contrar a dignidade e a força, cumprin-
do, como lhe cabe, a sua missão huma-
na ao serviço do Doente e da Comu-
nidade.»

Se se pensar bem, pode ver-se que o
Código Deontológico de 1985 (altura
em que ocupávamos a Presidência da
Ordem dos Médicos), mais não faszia
do que cumprir o milenar Juramento
de Hipocrates, que é de regra fazer
após a licenciatura, pois que mantem
toda a sua validade, em princípios éti-
cos básicos e fundamentais. O Juramen-
to era, de facto, um a versão moderna
dos princípios Hipocráticos, tal como
foram definidos pela Associação Médi-
ca Mundial, na sua «Declaração de
Genebra», em 1948.

Como será compreenssivel que a vida
humana no seu início, no seu meio ou
no seu fim, não tenha sempre real va-
lor e dela se possa dispor? E como acei-
tar, à luz dos conhecimentos científi-
cos actuais (e, nomeadamente, da pro-
criação assistida), que alguém deconhe-
ça, em termos biológicos quando sur-
ge o início da vida de cada um dos
Seres Humanos? (excluindo obviamen-
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te argumentos políticos, religiosos,
oportunistas ou simplesmente «politi-
camente mais correctos»...).

Já o preambulo do Estatuto da Ordem
dos Médicos (Decreto 272/77 de 5 de
Julho, «reconhece e defende que a de-
fesa dos legítimos interesses dos médi-
cos passe em primeiro lugar pelo exer-
cício de uma medicina humanizada, que
respeite o direito à saúde de todos os
cidadãos».

O Código procurou assegurar que a
medicina é exercida com independên-
cia, no interesse dos Doentes, e que
os Médicos se comportam entre si com
solidariedade («os meus Colegas serão
meus irmãos» e «darei aos meus mes-
tres o respeito e o reconhecimento que
lhes são devidos» – Juramento de
Hipocrates), tendo em todas as cir-
cunstãncias um comportamento públi-
co e profissional adequado à dignida-
de da Profissão. O Código preocupou-
se em definir muitas das múltiplas si-
tuações de relacionamento entre Mé-
dicos, mas também entre estes e ou-
tros profissionais, referindo especial-
mente as condições a que devem obe-
decer as Sociedades prestadoras de
cuidados de Saúde.

Citavam-se os deveres dos médicos que
não deixam de integrar a promessa
solene «de consagrar a vida ao servi-
ço da Humanidade», «sendo a saúde
dos Doentes a sua primeira preocu-
pação» e «exercendo a arte com cons-
ciência e dignidade» («manterei por
todos os meios ao meu alcance, a hon-
ra e as nobres tradições da profissão
médica» – Juramento de Hipocrates).

O Códígo defendia a qualidade dos
serviços médicos, impondo «um cui-
dado permanente actualização da sua
cultura científica e da sua preparação
técnica», e que o médico «se obriga à
prestação dos melhores cuidados ao
seu alcancem, agindo com correcção
e delicadeza, no exclusivo intuito de
promover ou restotuir a sáude, suavi-
zar o sofrimento e prolongar a vida,
no pleno respeito pela dignidade do

Ser Humano». Daí também o Código
defender as hierárquias técnicas mé-
dicas e os exames especilizados.

Consagrava o principio da não discri-
minação («Não permitirei que conside-
rações de religião, nacionalidade, raça,
partido político ou posição social, se
interponham entre o em dever e o meu
Doente» – Juramento de Hipocrates).

«Aceitando todos que a vida é um
todo continuo», consagra-se claramen-
te a defesa do vida desde o seu início
(que ninguém. com legitimidade bioló-
gica e científica, pode definir senão
como o momento da concepção), con-
denando-se firmemente o «aborto»
(excepto quando em verdadeiro risco
estivesse a vida da Mãe). Esse respeito
estender-se-ia até à morte natural, re-
pudiando-se a «Eutanásia», mas tam-
bém a «Obstinação terapeutica», pou-
pando o Doente a um sofrimento inú-
til, no respeito pelo seu direito a uma
morte digna e conforme a sua condi-
ção de Ser Humano». («guardarei res-
peito absoluto pela vida Humana des-
de o seu início, mesmo sob ameaça, e
não farei uso dos meus conhecimen-
tos Médicos contra as leis da Humani-
dade» – Juramento de Hipocrates).

Referiam-se os principios gerais da
morte cerebral, tendo sobretudo em
consideração o problenma dos trans-
plantes de orgães e tecidos, repudian-
do a venda e comércio dos mesmos.
Consagrava-se o tratamento da esteri-
lidade conjugal pela inseminação arti-
ficial e clarificavam-se os rigorosos
condicionamentos que poderão justi-
ficar uma esterilização, quer reverssível
quer irreversível.

Repudiavam-se todas as formas de Tor-
tura, à semelhança do que define a «De-
claração de Tóquio», da Associação Mé-
dica Mundial, focando igualmente a pro-
blemática das Pessoas privadas de liber-
dade. Por outro lado, definiam-se os cri-
térios a respeitar na experimentção hu-
mana, identicos aos definidos na «De-
claração de Helsinquia», também da As-
sociação Médica Mundial.

Estabeleciam-se regras praticas a res-
peitar nos Consultórios Médicos, na
passagem de Atestados, no destino de
Arquivos Clínicos, na cobrança de Ho-
norários, etc., etc. Nestes últimos
«deve o Médico proceder com justo
critério, atendendo à importância dos
serviços prestados,à gravudade da
Doença, ao tempo dispendido, às pos-
ses dos interessados e aos usos e cos-
tumes da terra».

Não se esqueceram os deveres dos
Médicos perante a Comunidade, no-
meadamente no que se refere a pro-
blemas sanitários. Não era ainda co-
nhecida a pandemia da Sida...!, nesto
momento a tratar mais pela preven-
ção (alterando mentalidades, culturas
e comportamentos, e lembrando o
ABC, proposto pela OMS), do que pe-
los tratamentos com anti-retrovirais
(pese embora o seu indiscutivel valor,
nomeadamente na não transmissão do
virus da Mãe para o Filho).

E será talvez bom lembar para quem
não saiba que, para a OMS, «A» sig-
nifica abstinência (Abstinence), «B»
significa fidelidade (Be faithfull) e «C»
significa preservativo (Condom). Se
«A» e «B» são «totalmente eficazes»
«C», falhando em cerca de 10%, mos-
tra ser uma mensagem falsa falar-se
em «sexo seguro» (embora melhor
que nada...).

Consagrava-se o respeito pelas deci-
sões e pelas crenças dos Doentes,
como também é feito na Declaração
de Lisboa, da Associação Médica Mun-
dial (1982), mas «recusava-se a mudan-
ça de sexo em pessoas morfológica-
mente normais» considerando que a
transexualidade, mesmo que multifac-
torial, releva, fundamentalmente, do
fóro da psiquiatria. E também se «proi-
bia a manipulação genética».

Não são de facto equivalentes este, de
1985 e o actual. E é pena...

António Gentil Martins
Ex-presidente da Ordem dos Médicos

e da Associação Médica Mundial

O P I N I Ã O
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C O N T O S

Na época em que se deram os aconte-
cimentos que formam o tema desta
narrativa, pouco tempo depois da pri-
meira cruzada, reinava em Jerusalém
Balduíno I. Este rei era alto, com uma
bela figura cheia de majestade e ao con-
trário do que era habitual nessa época
era letrado porque, não sendo primo-
génito, esteve destinado à carreira ecle-
siástica. No restante tinha as qualida-
des e os defeitos dos guerreiros da épo-
ca, era corajoso, enérgico, astuto, mas
violento e traiçoeiro. A generosidade
não fazia parte das suas qualidades, ao
contrário de Saladino, alguns anos mais
tarde sultão do Egipto, que sempre se
distinguiu pelos seus valores morais.
Uma vez, com os seus companheiros
de razias, internou-se em território ára-
be e foi encontrar uma caravana acam-
pada onde, talvez por estar numa área
suficientemente longe dos locais de
guerra, a vigilância era bastante des-
cuidada. Foi fácil ao rei e seus cavalei-
ros organizarem um ataque de surpresa,
de tal maneira que não foi possível os
inimigos organizarem qualquer esbo-
ço de defesa, os que não morreram
foram os que conseguiram fugir.
Terminado o combate os cristãos per-
correram todas as tendas roubando o
mais que podiam. Nessa tarefa foram
encontrar uma jovem mulher árabe em
adiantado estado de
gravidez, com rou-
pagens e adereços
de evi- d e n t e
opulên- cia, apa-
vorada , r o d e a d a
pelas suas servas. Há
d i a s diferentes

A generosidade
compensa

e esse era um deles, Balduíno, em lugar
de maltratar a mulher ou, no mínimo,
levá-la como refém, pedindo por ela,
depois, um bom resgate, tratou-a com
muita consideração, num gesto cava-
lheiresco cobriu-a com o seu manto real
e deixou-a ficar na sua tenda com tudo
o que precisava, até as servas lhe dei-
xou, e a sua preocupação com a moça
chegou a tal ponto que mandou pro-
curar um camelo fêmea, em situação
de aleitamento, para que nada faltasse
ao bebé, quando nascesse, se a mãe não
tivesse leite. Depois retirou-se.
O marido da jovem era um árabe de
elevada hierarquia, que tinha conse-
guido fugir. Enquanto galopava ia-se
enchendo de remorsos e de angústia
sobre o que teria acontecido à sua mu-
lher. A certa altura não aguentou mais,
estacou o cavalo e voltou para trás,
disposto a tudo, a ser morto pelos cris-
tãos, se necessário fosse, mas tinha de
saber o que se passara com a mulher.
Quando chegou ao acampamento des-
troçado e entrou na sua tenda viu
aquele espectáculo que o maravilhou,
a mulher, de excelente saúde, confor-
tavelmente deitada em almofadas,
rodeada pelas suas criadas.
Cerca de um ano depois, numa das suas
correrias por terras árabes, o rei de Je-
rusalém não foi feliz em combate, foi
vencido e teve de salvar a vida fugindo,
perseguido de perto por um grupo de
guerreiros muçulmanos em fúria. Con-
seguiu escapar, salvo pelo seu cavalo,
chamado Gazela em virtude da extra-
ordinária velocidade do seu galope.
Porém estava só e perdido, nenhum dos
seus companheiros o acompanhava e as
montanhas onde fora parar eram-lhe
completamente desconhecidas. Desori-
entado, reparou então numa mancha
escura sobre as rochas e percebeu que
era a abertura de uma caverna. Dirigiu-
se para lá e entrou. Desmontando, sen-
tou-se sobre uma pedra para descansar,
meditando sobre o que devia fazer.

Tinham passado apenas alguns minu-
tos quando viu, à entrada da caverna,
um guerreiro árabe, envergando luxuo-
sas vestimentas e profusamente arma-
do. Era um homem jovem, de aspecto
agradável, mas o rei não notou nada
disso, só viu nele um inimigo e assim,
levantou-se num ápice e desembainhou
a espada. O árabe, ao contrário, não se
mostrava agressivo, fez um gesto de
apaziguamento e aproximou-se dele sem
nenhuma arma nas mãos e disse-lhe:
– Não tenhas receio, eu vim numa
missão de paz pagar uma dívida anti-
ga. Então explicou-lhe que era o mari-
do daquela jovem grávida que o rei
tratara com tanta generosidade quan-
do atacara o acampamento onde eles
descansavam. Ele percebera para onde
o rei se retirava quando deixara para
trás os perseguidores e pensara, logica-
mente, que deveria estar perdido. Di-
rigiu-se então para as montanhas e viu-
o entrar na caverna.
– Vou-te ensinar o caminho para terras
cristãs onde estarás salvo. Segue-me.
Os dois homens montaram nos respec-
tivos cavalos e seguiram por montes e
vales durante horas; por fim, chegaram
ao sopé de um monte e observaram lá
em baixo uma vasta planície onde se
viam alguns vultos cavalgando.
– Ali em baixo já é território cristão,
quando lá chegares estarás salvo, eu
tenho de te deixar aqui.
Balduíno exprimiu os seus agradecimen-
tos, depois saudaram-se e separaram-
se. Nunca mais se encontraram. O Rei
chegou à planície sem sobressaltos e
pouco depois encontrou um grupo de
cavaleiros cristãos que o procuravam
desesperadamente… estava salvo.

Pedro Abranches

NOTA: narrativa fantasiada baseada
num facto histórico relatado em Renée
Grousset – Epopée Des Croisades.
Librairie Plon, 1939.
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editorial
Prof. José Manuel Silva

(…) A Senhora Ministra reconhe-
ceu que “um dos grandes proble-
mas da saúde em Portugal é orga-
nizacional”. Então, precisamente o
que se exige ao Governo é que
organize!

Prof. José Manuel Silva

Os maus efeitos das más reformas

Prof. Carlos Costa Almeida

Por amor de Deus!

Dr. João Carlos Ribeiro

Tão importante como cuidar 
é não fazer mal ao nosso doente:
medicina a metro?

Dr. João Nóbrega

Compromisso de vida

Na oração de sapiência que
proferiu na cerimónia do Jura-
mento de Hipócrates, em
Coimbra, o ex-ministro Antó-
nio Arnaut afirmou que “uma

das trincheiras de defesa da
qualidade e eficiência do
SNS, bem como da função
social do médico, é a reabili-
tação das carreiras”.

António Arnaut 
apela à defesa das 
carreiras e do SNS

Coro da Secção Regional
já (en)canta o público
Criado há pouco mais de um
ano, o Coro da Secção Re-
gional do Centro, formado
exclusivamente por médicos,
é uma aposta ganha. Mas o
coro quer continuar a crescer
e dar um salto qualitativo.
Para isso precisa de mais
vozes, sobretudo de homens
e particularmente de baixos.

OPINIÃO

ENTREVISTA

Sociedade Portuguesa
Médica de Acupunctura
aposta na formação

COLÓQUIO

Medicina Geral e Familiar
e a sociedade civil, 
a opinião conta?

sumário
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H o r á r i o  d e  f u n c i o n a m e n t o  d a  S e c ç ã o  R e g i o n a l  d o  C e n t r o

O Conselho Nacional da Associação dos
Médicos Católicos Portugueses, tendo tido
conhecimento dos termos em que foi aprova-
da a revisão do Código Deontológico da Or-
dem dos Médicos, manifesta a sua completa
discordância com alguns aspectos deste di-
ploma, por desrespeitarem princípios éticos
fundamentais que têm sido e devem conti-
nuar a ser pilares fundamentais da defesa da
vida humana.

Considera, assim, que o respeito pela vida,
que tem sido apanágio da profissão médica e
que afinal lhe dá sentido, é claramente afron-
tado neste Código, nomeadamente no que ao
início da vida diz respeito. 

Com efeito, o Preâmbulo do Código, que
como tal constitui a chave de leitura do diplo-
ma que prefacia, não deixa qualquer dúvida
sobre uma visão que põe em causa a atitude
de defesa da vida que sempre norteou a

profissão médica e que a sociedade espera
dos médicos a quem se confia.

Este e outros aspectos do novo Código
Deontológico, como seja o da complacência
perante a criação de embriões excedentários,
são graves ofensas aos imperativos éticos da
profissão e desdizem a proclamada intenção
de intransigente defesa da vida.

Esta Associação, ao mesmo tempo que
declara a sua oposição a este tipo de medi-
das agora consignadas no Código, manifesta
a esperança de que a enorme maioria dos
médicos portugueses continuará fiel aos prin-
cípios éticos por que se tem regido, tornando
assim letra morta disposições que ofendem a
vida humana e constituem uma regressão ci-
vilizacional. 

O Conselho Nacional da Associação 
dos Médicos Católicos Portugueses

clube médico

comunicado

No Clube Médico está patente ao público, em
Fevereiro, uma exposição de pintura da au-
toria de Valdemar Peixoto. A mostra de obras
do pintor pode ser apreciada até ao final do
corrente mês.

Vende-se 
Soc. End. Digestiva

Telef.: 232 423 127

ANÚNCIO

Associação dos Médicos Católicos
Portugueses contesta aspectos 
da revisão do Código Deontológico

Pintura de Valdemar Peixoto

SRC-OM solicita actualização
dos contactos de e-mail

A Secção Regional do Centro (SRC) da
Ordem dos Médicos volta a solicitar aos Cole-
gas o favor de actualizarem os seus ende-
reços de e-mail. Esta será a via mais rápida e
eficaz para manter os Colegas informados so-
bre os eventos que são organizados pela
Secção Regional do Centro e aos quais po-
derão ter interesse em assistir, ou para co-
municar outros assuntos relevantes.
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É certamente o que pensará qualquer
cidadão sobre a actual política de saúde
e paradoxal estratégia do Ministério da
Saúde de se tentar alhear das suas
responsabilidades nos respectivos resul-
tados, apesar de definir as regras do
jogo há quase quatro anos!

Num artigo recentemente publicado, e
reproduzido neste Boletim, faço uma
série de considerações, que não vou
repetir, exactamente sobre algumas das
razões de alguns dos maus resultados
na saúde. Os dados, as causas e os
mentores são inequívocos.

Em entrevista à Lusa, a Ministra da
Saúde afirmou que a culpa é toda dos
outros. Inqualificável. Lembra as cri-
anças que, como último recurso, dizem
que a culpada de todas as asneiras foi “a
mosquita” (ou qualquer outro réu habi-
tual)… Enfim, nas crianças ainda se
aceita uma justificação infantil, mas re-
correr às mesmas técnicas na idade
adulta já tem outros adjectivos bem pou-
co abonatórios!

As últimas intervenções da Ministra da
Saúde são, de facto, uma catástrofe de
comunicação. O que mais me preocupa
é que quem se limita a culpar os outros
de todos os males revela-se incapaz de
assumir a suas responsabilidades e cor-
rigir os seus próprios erros. Assim, os
problemas da saúde em Portugal conti-
nuarão a agravar-se. Na verdade, não se
vêem brotar soluções da Rua João
Crisóstomo!

Quanto à ideia de acusar os adminis-
tradores hospitalares por muitos dos
problemas da saúde hospitalar, até esta-
mos de acordo, mas atribuir-lhes todas
as responsabilidades e esquecer que é o
Governo que os nomeia, quase sempre
por critérios partidários, e que não há
história de algum ter sido assumidamen-
te demitido por incompetência, é que não
parece nada curial! Já agora, para quan-
do a avaliação do desempenho das
administrações hospitalares? Estamos

totalmente de acordo com Pedro Lopes,
Presidente da APAH, que aludiu à “falta
de coragem” do ministério para demitir
os administradores cujo desempenho
não é o melhor e salientou que “os minis-
tros não podem ficar só pelas palavras. É
preciso tomar atitudes”.

Qualificar de “verdadeiros mercenários”
os médicos que trocam o sector público
pelo sector privado, quando é o seu Go-
verno que continua a promover e elogiar
a mercantilização da saúde, é uma com-
pleta sonsice.

Foi Correia de Campos que, por pura
demagogia e confrangedora falta de sen-
so económico, recusou pagar as horas
extraordinárias a todos os médicos pelo
valor das 42 horas e estimulou a for-
mação de empresas de fornecimento de
mão-de-obra médica para desviar os pa-
gamentos da rubrica de horas extraordi-
nárias para o fornecimento de serviços.
Desta forma encareceu tremendamente
o custo dos mesmos serviços!

Todos reconhecem, de Correia de
Campos a António Arnaut, e a Ministra
da Saúde bem o sabe, que são muito
baixos os vencimentos dos médicos que
trabalham no sector público. Está nas
suas mãos negociar com os Sindicatos –
mas não revela grande pressa nesse
sentido – um Acordo Colectivo de Tra-
balho que crie condições atractivas para
os médicos se fixarem no sector público!
A maioria até o prefere, desde que seja
minimamente recompensado por essa
dedicação e tenha boas condições técni-
cas para exercer com qualidade a sua
profissão. E manter-se-iam mais tempo
em actividade.

Porém, ao mesmo tempo que, por força
da sua política destrutiva, o Governo deu
origem a uma saída nunca vista de médi-
cos do sector público, mesmo com
penalização das suas reformas, anda à
procura de médicos no estrangeiro! Sem
comentários. E até quer trazer “Médicos
de Família” de países da América do Sul
e Central, como se não fosse necessário
cumprir integralmente a respectiva espe-
cialidade! Será só demagogia pré-eleito-
ral ou é mesmo desnorte?

Inacreditável a afirmação de querer que
os jovens portugueses a estudar medici-
na no estrangeiro venham continuar o

editorial

� Prof. José Manuel Silva *

Uma política de saúde proparoxítona!...

Quanto à ideia de acusar
os administradores 

hospitalares por muitos
dos problemas da saúde
hospitalar, até estamos 

de acordo, mas 
atribuir-lhes todas 

as responsabilidades 
e esquecer que 

é o Governo que 
os nomeia, quase sempre
por critérios partidários, 

e que não há história 
de algum ter sido 

assumidamente demitido
por incompetência, é que
não parece nada curial!
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curso em Portugal. Compreendo a opi-
nião dos próprios, que é naturalmente
favorável, mas a verdade é que já não há
mais espaço nas Faculdades para um
ensino de qualidade e representaria uma
grave violação das regras de candidatura
ao ensino superior. Será que todos os
jovens que não tiveram nota para entrar
em Medicina, mas que tinham uma mé-
dia de candidatura superior aos que pu-
tativamente regressariam a Portugal,
também teriam a oportunidade de se
inscrever em Medicina?! Será que pas-
saria a ser regra que todos os que en-
trassem em Medicina em qualquer país
do mundo, até no Burkina Faso, pode-
riam depois transferir-se para Portugal?!

Pensava dedicar todo este editorial ao
Curso de Medicina do Algarve, que vai
iniciar-se no próximo ano lectivo e que
outras Universidades pretendem replicar!
Os novos desenvolvimentos políticos
obrigaram-me a reservar-lhe apenas um
pequeno espaço. 

Em primeiro lugar, é
essencial salientar que
o curso se baseia numa
premissa que o Go-
verno sabe perfeitamen-
te ser falsa: a de que o
actual numerus clausus
seria insuficiente para
suprir as necessidades
futuras do país em mé-
dicos, quando é exacta-
mente o contrário. O
actual numerus clausus,
a manter-se durante
mais anos, vai levar ra-
pidamente ao desem-
prego médico.

As razões para criar o
curso de Medicina do
Algarve foram exclusi-
vamente políticas, numa decisão que foi
anunciada com grande pompa e circuns-
tância. Ouvi dizer, não sei se é verdade,
que o curso vai custar, a curto prazo, 50
milhões de euros. É mais uma decisão
política inútil, que vai sair cara e prejudi-
cial ao país e que vai licenciar futuros
desempregados, mais impressionante
ainda quando se sabe que as Universi-
dades públicas se debatem com gravíssi-
mos constrangimentos financeiros. De-
pois não venham dizer que há falta de
dinheiro para o essencial!

Profundamente perturbante é a organi-
zação do curso: a) destina-se a licencia-
dos de Bolonha (antigos bacharelatos),
muito dos quais de cursos com prepa-
ração teórica claramente insuficiente para
futuros médicos; b) duração de apenas
quatro anos (!); c) metodologia importada
de países com culturas e rigor completa-
mente diferentes de Portugal; d) havendo
presentemente falta de médicos, é evi-
dente que não há massa crítica suficiente
no Algarve nem experiência para o corpo
docente do curso; e) selecção inclui uma
entrevista, que é decisiva para a seriação
(em Portugal já sabemos antecipada-
mente quem vai ter uma enormíssima
vocação para medicina: os filhos dos polí-
ticos e das pessoas importantes da nossa
praça que não tiveram capacidade para
entrar pela via das candidaturas nor-
mais).

Perante aquilo que actualmente é do
conhecimento público, considero que a
Ordem dos Médicos deverá recusar a

inscrição dos “licen-
ciados em Medici-
na” pela Universida-
de do Algarve sem
um exame prévio
de avaliação de
conhecimentos.

Recentemente, o
nosso Colega Paulo
Costa publicou no
Tempo Medicina um
excelente artigo inti-
tulado “O mito da
falta de médicos”
onde demonstrou,
com objectividade e
com números, que
o problema de Por-
tugal não é de falta
de médicos, perfei-

tamente sobreponível à média europeia,
mas sim de falta de organização, distri-
buição adequada e investimento cor-
rectamente direccionado. Aliás, o recente
êxito do programa de combate à lista de
espera para a cirurgia das cataratas, das
poucas iniciativas deste Governo mere-
cedoras de elogios, veio demonstrar
exactamente esta realidade.

Como bem disse em entrevista à Lusa,
a Senhora Ministra reconheceu que “um
dos grandes problemas da saúde em
Portugal é organizacional”. Então, pre-

cisamente o que se exige ao Governo é
que organize!

Mas não, no meio de todas as óbvias
dificuldades, parece que só a Ministra
da Saúde e José Sócrates não têm
culpa de nada. Alguém lhes atribua
umas asinhas… Com tais governantes,
Portugal está cada vez mais condenado
ao infortúnio.

Quanto às Carreiras Médicas e ao
futuro do SNS subscrevo com entusias-
mo as palavras de António Arnaut no
Juramento de Hipócrates deste ano,
com todo o peso da autoridade e inde-
pendência que lhe são reconhecidas.
Desejamos que o Governo leia com
atenção o texto integral da sua inter-
venção, publicado neste Boletim, e cor-
rija as suas agulhas!

Quero expressar aqui e agora (1 de
Fevereiro) a minha convicção e total
empenhamento para que Ordem e Sin-
dicatos cheguem a um integral entendi-
mento sobre Carreiras. Não há dife-
renças substantivas entre os projectos
das diferentes organizações, saúda-se
o consenso entre os dois sindicatos,
pelo que seria imperdoável e extraordi-
nariamente prejudicial o desacordo.
Ninguém o compreenderia.

Vai demasiado longo este editorial,
mas não posso terminar sem deixar de
manifestar a minha indignação por o Mi-
nistério da Saúde gastar mais de 30.000
euros numa única cerimónia de anúncio
de medidas na saúde por José Sócra-
tes. É chocante que para a festa haja
sempre muito dinheiro, enquanto para o
SNS e para os doentes os cortes sejam
cada vez mais dramáticos. Se há para
gastar no que é supérfluo, não aceito as
desculpas de falta de dinheiro para o
que é essencial.

Mesmo sem ter dito tudo, julgo que
não restam dúvidas que estamos peran-
te uma surpreendente proparoxítona, ou
seja, esdrúxula (sinónimos: anómala,
caprichosa, esquisita, etc. …), política
de saúde. Lembra-me Fernando Pes-
soa, ou, melhor dizendo, Álvaro de
Campos: 

“Todas as palavras esdrúxulas, 
Como os sentimentos esdrúxulos, 
São naturalmente
Ridículas.”

*Presidente do Conselho Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos
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Senhor Presidente do Con-
selho Regional de Coimbra
da Ordem dos Médicos so-
licitou-me que proferisse

algumas palavras – a que ele,
benevolamente, chamou “oração de
sapiência” – nesta cerimónia destinada a
tomar aos jovens clínicos o tradicional
juramento pelo qual se comprometem a
exercer a arte com consciência e digni-
dade, e a consagrar a vida ao serviço da
Humanidade. Agradeço o convite, que
muito me sensibilizou, embora receie não
estar à altura da importância de um acto
tão solene. As palavras que tenho para
vos dizer são, ao mesmo tempo, de de-
sencanto e de esperança, tal como a vida,
que é feita de claros e escuros, as cores
primordiais que entrelaçam a nossa cam-
inhada por este mundo. Mas não chamaria
oração de sapiência a esta curta fala, pois
trata-se apenas de uma “oração de
coerência”: oração, no seu sentido étimo-
teleológico de prolação oral, e também
porque contém, declaradamente, um fer-
voroso pedido; de coerência, porque o seu
conteúdo e esse pedido se inserem numa
luta cívica que venho travando há trinta
anos, ou seja, há mais tempo do que a
idade dos que hoje prestaram tributo a
Hipócrates, o pai da medicina.

Começo por vos dirigir uma cordial
saudação, fazendo votos para que este
dia fique na vossa memória como o princí-
pio de um futuro cumprido. Sinto-me muito
honrado por estar entre aqueles a quem o
nosso “colega” Miguel Torga considerou,
apesar das circunstâncias da vida actual,
“os Cireneus compassivos do calvário

humano” e “a última porta
sempre aberta a que
bate, confiado, o deses-
pero”.

Não estranhem que
tenha chamado “nosso
colega” ao homem que
nobilitou a medicina e as
letras pátrias, servindo
simultânea e devotada-
mente Esculápio e Orfeu.
Quando usava o este-
toscópio ou o bisturi era
vosso colega, mas ao
dedilhar a lira órfica, sem
despir a sua bata profis-
sional, era meu confrade. Por esta e por
outras razões também eu me considero
devoto de Asclépio e, assim, um dos vos-
sos, não por exercer a arte de curar, mas

por sempre ter prati-
cado a solidarieda-
de com aqueles que
não têm, ou não ti-
nham, acesso a cui-
dados de saúde, e
de ter tentado, num
certo passo da mi-
nha vida, remediar
essa injustiça.

Talvez fosse essa
afinidade com a
profissão médica e
com as demais pro-
fissões de saúde,
solidificada ao lon-

go dos anos, que motivou o convite para
intervir nesta sessão. Irei, pois, falar-vos,
ainda que brevemente, do Serviço Na-
cional de Saúde e de como a sua sub-
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juramento de hipócrates

O Dr. António Arnaut, ex-ministro dos Assuntos Sociais, Saúde e Segurança Social do II Governo Constitucional, em 1978,
foi convidado pelo Conselho Regional do Centro para proferir a oração de sapiência na cerimónia do Juramento de
Hipócrates, que teve lugar a 24 de Janeiro, no auditório dos Hospitais da Universidade de Coimbra. No seu discurso, que
aqui publicamos na íntegra, o “pai” do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deixou um pedido aos 222 jovens médicos, licen-
ciados pelas Faculdades de Medicina de Coimbra e de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI):
“defendam as carreiras médicas e o SNS”, concorrendo para o seu “aperfeiçoamento constante”, conforme impõe o
Estatuto da Ordem dos Médicos. O mesmo apelo foi feito pelo Presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos
Médicos, Prof. José Manuel Silva, ao qual coube a intervenção inicial e as palavras de boas-vindas aos jovens médicos.
Participaram também na cerimónia, entre outras individualidades, os Dr.s João Pedro Pimentel, Presidente da ARS do
Centro, Fernando Regateiro, Presidente do Conselho de Administração dos HUC, Ana Bento, membro do CRC, Catarina
Oliveira, Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Coimbra, João Queiroz, vice-reitor da Faculdade
de Ciências da Saúde da UBI, e Pedro Saraiva, vice-reitor da Universidade de Coimbra.

Dr. António Arnaut proferiu a oração de sapiência na cerimónia do Juramento de Hipócrates�

Saudação e exortação aos jovens médicos
Dr. António Arnaut

Trinta anos depois 
do sonho digo-vos 
que valeu a pena 

ter enfrentado 
a incompreensão 

dos que, por razões 
ideológicas ou de 

interesses mesquinhos,
hostilizaram o SNS 
e tudo fizeram para 

o destruir ou debilitar.
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sistência e aperfeiçoamento dependem,
em boa parte, da vossa acção. Mas antes
gostaria de fazer, à guisa de enquadra-
mento histórico-social, e talvez em jeito de
parábola, uma ligeira incursão pela história
da medicina. O passado é sempre me-
mória do futuro. O mesmo futuro a que os
senhores se preparam para bater à
porta…

A arte de curar é tão antiga como a arte
de viver. Talvez por isso haja uma ligação
íntima entre medicina e filosofia, embora a
primeira academia médica, a Escola de
Salermo, tenha mil anos, enquanto as es-
colas filosóficas do mundo ocidental sejam
anteriores à nossa era. Contudo, a medi-
cina é tão antiga como a filosofia – primum
vivere, deinde filosofare – porque surgiu
quando surgiu a doença, ou seja, a própria
Humanidade. Ambas as ciências estão li-
gadas à vida: a medicina quer prolongá-la
e aliviá-la do sofrimento; a filosofia pre-
tende explicar as suas contingências e o
seu ocaso.

Nos tempos remotos a função de curar
ou de aliviar a dor pertencia aos deuses,
cujos nomes se perderam no labirinto da
História, tendo, porém, sobrevivido alguns,
dos quais destaco o já referido Esculápio
ou Asclépio. Parece que os nossos ante-
passados lusitanos tinham por esta divin-
dade uma especial devoção, mais tarde
transferida para outros deuses ou para os
santos do calendário cristão, a quem a
crença respeitável de muitos atribui o po-
der milagroso de curar as feridas do corpo
e da alma.

Entretanto, foram surgindo verdadeiros
médicos ou físicos, que se distinguiram
pela sua ciência, saber ou intuição, e que
ainda hoje são referências vivas na cons-
telação dos grandes vultos da Humani-
dade, como Galeno, Avicena e Paracelso,
para só falar no passado longínquo. A ver-
dade é que, mesmo quando a medicina
ganhou foros de ciência, manteve sempre
uma ligação genética à filosofia e à própria
magia. O suposto poder sobrenatural de
alguns médicos tem muitos exemplos ao
longo da História. Não apenas o aludido
Paracelso foi considerado um mago, mas
também o nosso Sousa Martins é, por
muitos, reputado como santo. A sua está-
tua, em Lisboa, está sempre guarnecida
de flores e velas pelas curas que, mais de
um século após o seu passamento, ainda
realiza. Não trago à colação estes exem-

plos para exprobar certas superstições,
que um racionalismo extremo tenderá a
fulminar de insanidade, mas apenas para
acentuar, por um lado, como é complexa a
alma humana e, por outro, para vos pre-
venir que o doente vê no médico, algumas
vezes, um taumaturgo e, sempre, o seu
salvador, capaz de operar o milagre de lhe
amparar a vida.

No séc. XV descobriu-se que o coração
tinha um papel decisivo na circulação do
sangue, e essa descoberta revolucionou a
medicina. O coração passou a ser um
órgão essencial ao conhecimento da fisi-
ologia humana. Quinhentos anos depois,
quando a tecnologia domina a vossa
profissão e já há robots que vos preten-
dem substituir, quero dizer-vos que é no
coração que se acolhe e resplandece a
verdadeira alma da medi-
cina.

A profissão médica e,
em geral, todas as profis-
sões da saúde, exige,
além de competência
técnica e de vocação, um
espírito ou um sentimen-
to de solidariedade frater-
na, que vos manda a-
crescentar ao diagnóstico
e à terapêutica uma pa-
lavra amiga de encoraja-
mento e compreensão.
Essa palavra, porque
brota do coração, luminosa e natural como
um alvorecer, é, muitas vezes, mais eficaz
do que a farmacopeia. É por isso que a
medicina não é apenas uma ciência. É
também uma arte: a arte de fazer bem
sem olhar a quem. A arte de se dar aos
outros sem lhes perguntar quem são e, na
sua plenitude, se tal for a vossa opção ou
a vossa possibilidade, sem ter de lhes
dizer quanto custam os cuidados presta-
dos. Estou certo de que só o SNS permite
essa disponibilidade de espírito, essa rea-
lização humana integral, porque desmer-
cantiliza o acto médico e transforma-o,
naturalmente, num puro acto de frater-
nidade.

Não estou a dizer que a medicina livre ou
por conta de uma entidade lucrativa não
seja igualmente necessária e digna, desde
que respeite o Código Deontológico e o
juramento que hoje prestastes. Eu próprio
exerço uma profissão liberal, mas isso não
me impediu, como muitos médicos sempre

o fizeram quando as circunstâncias o im-
punham, de esquecer a habitual pecúnia e
sentir-me, então, inteiramente prestável e
livre. É esta disponibilidade e desapego
que o SNS vos pode e deve dar. Vou dizer
porquê, entrando, assim, na última parte
do meu arrazoado.

O direito à protecção da saúde é um ver-
dadeiro direito de personalidade, e tão fun-
damental que tem de ser garantido a todos
de igual modo, independentemente da sua
situação económica, como condição indis-
pensável à dignidade e à cidadania. Nesta
breve abordagem vou apenas referir os
princípios doutrinais do SNS e um aspecto
importante para a sua defesa e para a
defesa do vosso futuro: as carreiras médi-
cas.

Até há poucas dé-
cadas, a saúde era
um bem, não era
um direito. A palavra
bem tem aqui o du-
plo sentido de “coi-
sa” com valor patri-
monial e de “coisa
boa”. Como tal,
quem ficasse do-
ente só podia pro-
curar a cura se ti-
vesse dinheiro para
pagar a consulta ou
o tratamento, ou se

alguma instituição caritativa o acolhesse.
Os próprios Hospitais do Estado só
tratavam gratuitamente quem fosse porta-
dor de um atestado de indigência. Foi
assim durante a ditadura. Os nossos índi-
ces sanitários eram dos piores da Europa.
Morria-se por falta de assistência médica e
de carência económica. É assim ainda em
muitos países do mundo: nos Estados
Unidos, pátria do ultraliberalismo, há 50
milhões de pessoas que não têm dinheiro
para comprar uma apólice de seguro-
doença… 

Graças à Revolução de 25 de Abril de
1974, a nossa Constituição consagrou o
direito à protecção da saúde como um
direito fundamental e cometeu ao Estado a
correspondente obrigação de o garantir. A
Constituição instituiu o chamado Estado
Social de Direito, ou seja, reconheceu, na
senda da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, de 1948, que os direitos
sociais, como a saúde, têm a mesma di-

O direito à protecção
da saúde realiza-se,
segundo a própria

Constituição, através
da criação de um

serviço nacional de
saúde, cujo modelo foi,

no essencial, 
desenhado no art.º 64.
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gnidade ético-jurídica do que os clássicos
direitos fundamentais, como o direito de
propriedade, a liberdade de religião ou de
expressão de pensamento. O direito à pro-
tecção da saúde realiza-se, segundo a
própria Constituição, através da criação de
um serviço nacional de saúde, cujo mode-
lo foi, no essencial, desenhado no art.º 64.
Aprovado o normativo era preciso criar, em
concreto, o SNS, não apenas para cumprir
o imperativo constitucional, mas também
para satisfazer um imperativo moral de
elementar justiça social: garantir a todos
os portugueses, sem qualquer discrimina-
ção, o mesmo tipo de cuidados de saúde.
Este objectivo humanista pressupõe a uni-
versalidade, a generalidade e a gratuiti-
dade do SNS, sem prejuízo do pagamen-
to, em casos restritos, de taxas moderado-
ras. O princípio da gratuitidade (ou da ten-
dencial gratuitidade, na nova formulação
do referido normativo) significa que não há
pagamento directo do acto médico, pois o
SNS é financiado pelo orçamento do Es-
tado. Este princípio tem sido muito discuti-
do, mas não é agora o momento de equa-
cionar o problema. Há quem defenda uma

forma de co-pagamen-
to conforme as posses
dos utentes, alegada-
mente para evitar o ris-
co de um colapso fi-
nanceiro. Esta solução,
além de inconstitucio-
nal, parece-me desa-
conselhada porque po-
de estabelecer uma
distinção humilhante
entre os cidadãos e
desviar os mais ricos
para o sector privado.
O SNS deve tratar to-
dos por igual. As Re-
partições de Finanças
é que devem perguntar
aos contribuintes qual
é o seu rendimento. Assim, os que podem
pagam para os que precisam. O SNS,
pedra basilar do Estado Social, é alimen-
tado por essa corrente de solidariedade,
que assegura a igualdade dos cidadãos,
justamente numa situação de fragilidade,
quando ela é mais necessária e indiscutí-
vel, ou seja, na doença.

O Serviço Nacional
de Saúde foi criado
pela Lei 56/79, de 15
de Setembro, estan-
do, pois, a completar
30 anos. Assumo por
inteiro, e patriotica-
mente, a responsabili-
dade política de o ter
inscrito no programa
do II Governo Consti-
tucional, presidido por
Mário Soares, e de,
após a sua queda, o
ter proposto, como
deputado do PS, à
aprovação da Assem-
bleia da República.
Mas quero deixar aqui

bem claro que a responsabilidade técnica
do seu articulado cabe à Comissão de-
signada para o efeito, de que destaco, por
elementar preito de justiça à sua memória,
gratidão e homenagem pública, os médi-
cos Mário Mendes, professor da nossa
Universidade e Secretário de Estado da
Saúde, e Gonçalves Ferreira, mestre pres-

O grupo dos jovens médicos que prestaram o Juramento de Hipócrates, reunido à entrada do auditório, após a cerimónia�

A verdade dolorosa 
é que sucessivos
Governos têm 

negligenciado a sua
obrigação constitucional
e social, por indiferença,

insensibilidade, ou
mesmo com a intenção

deliberada de o destruir,
transformando-o 

num Serviço residual, 
caritativo, para 
os mais pobres.
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tigiado, cuja carreira universitária começou
em Coimbra e terminou na Escola Nacio-
nal de Saúde Pública. A Gonçalves Fer-
reira se deve, como Secretário de Estado
da Saúde, a primeira grande reforma do
sector, em 1971, com a criação dos
Centros de Saúde, estrutura basilar do
futuro SNS.

Todo o futuro tem o seu começo. Trinta
anos depois do sonho digo-vos que valeu
a pena ter enfrentado a incompreensão
dos que, por razões ideológicas ou de
interesses mesquinhos, hostilizaram o
SNS e tudo fizeram para o destruir ou de-
bilitar. A sua aceitação generalizada pelos
cidadãos, forças políticas e profissionais, a
melhoria expressiva dos nossos índices
sanitários, que todos conhecem, prova a
justeza do modelo adoptado, o qual, não
sendo imutável e devendo adaptar-se à
realidade, deve preservar a marca genéti-
ca que motivou a sua criação: o direito à
protecção da saúde é um bem colectivo
que deve ser partilhado por todos em
condições de perfeita igualdade. Por isso,
o SNS é, verdadeiramente, uma ética,
mais do que uma ideologia. O seu objecti-
vo último é realizar a elementar justiça de
dar a cada doente, independentemente da
sua condição social, o que estiver ao
alcance das suas possibilidades técnicas,
humanas e financeiras, cabendo ao Go-
verno defendê-lo e dotá-lo dos recursos
adequados, na proporção ponderada das
demais necessidades do Estado.

A verdade dolorosa é que sucessivos
Governos têm negligenciado a sua obri-
gação constitucional e social, por indife-
rença, insensibilidade, ou mesmo com a
intenção deliberada de o destruir, transfor-
mando-o num Serviço residual, caritativo,
para os mais pobres. Daí o desencanto de

que vos falei, até porque o SNS é uma das
poucas conquistas sobreviventes da
esperança de Abril. As pessoas da minha
idade, que conheceram a ditadura e o seu
longo cortejo de injustiças, compreendem
o significado da expressão. A minha
fraqueza, ou a minha força, caros amigos,
é que continuo a viver nessa esperança.
Ainda acredito, apesar de tantas decep-
ções, na sociedade livre, justa e fraterna
que alimentou o sonho da minha geração,
moldada por Mestres como Antero de
Quental e António Sérgio, e por médicos-
cidadãos como Jaime Cortesão, Adolfo
Rocha e Fernando Vale.

Entre as arremetidas de que o SNS foi
vítima, quero destacar apenas uma, talvez
a mais venenosa, porque afecta a sua
estrutura profunda, e que vos diz directa-
mente respeito: a subtracção à Função
Pública das carreiras profissionais, decor-
rente da empresarialização das unidades
de saúde.

Não vos contarei a longa história desta
conjura. Direi apenas que as portas para a
gestão empresarial foram abertas pela Lei
48/90, que substituiu a Lei 56/79, e foram
franqueadas pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 41/2002, que criou a figu-
ra de estabelecimento público de natureza
empresarial. A lógica mercantil permitiu,
em Dezembro de 2002, que o Governo
transformasse 31 hospitais em outras tan-
tas sociedades anónimas, as quais, já no
actual governo, foram transformadas em
Entidades Públicas Empresariais, o que é
um mal menor.

O grande problema do SNS tem sido a
sua gestão: pesada, burocrática e, geral-
mente, incompetente, e até, em alguns
casos, intencionalmente danosa. Tenho

fundadas dúvidas sobre o mérito do mo-
delo de gestão empresarial regulado pelo
direito privado. Mas não discuto tecnica-
mente a questão, porque não sou um téc-
nico. O que me interessa são os resulta-
dos e o benefício para os utentes. A minha
luta em defesa do SNS, que começou
ainda antes da sua criação, sempre foi fun-
dada nos valores ético-constitucionais,
nos princípios da mais elementar justiça
social a que já me referi e no conhecimen-
to da realidade portuguesa, que escapa a
muitos políticos. Sei, porém, que a neces-
sidade de desburocratizar e de flexibilizar
a gestão, libertando-a das peias da admi-
nistração pública e adaptando-a à especi-
ficidade do sector, não implica a adopção
de tal modelo e, designadamente, a subs-
tituição das antigas carreiras profissionais
pelo contrato individual de trabalho ou pela
contratação colectiva. Tenho, aliás, funda-
das suspeitas, como oportunamente de-
nunciei, que esta política visava a privati-
zação, total ou parcial, de algumas uni-
dades de saúde.

O contrato individual de trabalho, com a
natureza jurídica e a precariedade que lhe
são inerentes, é altamente nocivo para a
qualidade e subsistência do SNS, e afron-
toso para os seus profissionais, especial-
mente para os médicos. É agora possível
contratar especialistas ao dia e à tarefa,
como qualquer trabalhador indiferenciado,
havendo já agências que tratam desse
negócio. Mais grave ainda: com o fim das
carreiras públicas e o regime de flexibili-
dade em vigor, a administração de um
hospital pode, em teoria, contratar qual-
quer médico e nomeá-lo Chefe de Serviço,
preterindo outro do quadro e com larga
experiência…

No fundo, o que se obtém é a proleta-

Na mesa, os Drs Fernando Regateiro, Catarina Oliveira, João Pedro Pimentel, José Manuel Silva, António Arnaut, João Queiroz, 
Pedro Saraiva e Ana Bento

�
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rização dos médicos e, na passada, o en-
fraquecimento e o desprestígio da Classe.
Esta situação não é mitigada pelo regime
da contratação colectiva, o qual, embora
dê mais garantias, não vos protege da
fragilidade derivada da extinção da car-
reira como Função Pública e da sua sub-
missão ao Código do Trabalho.

Nesta matéria retrocedemos quase 50
anos, pois as carreiras profissionais foram
reconhecidas depois de uma luta longa e
difícil, promovida pelo chamado “Movi-
mento das Carreiras Médicas”, à frente do
qual estiveram figuras respeitadas como
Miller Guerra, de Lisboa, que foi Basto-
nário da Ordem, Albino Aroso, do Porto,
que foi Secretário de Estado da Saúde,
felizmente ainda activo, e Mário Mendes,
de Coimbra.

A Lei 56/79 reforçou a dignidade das car-
reiras, ao estabelecer que “o pessoal do
SNS desempenha uma relevante função
social ao serviço do homem e da comu-
nidade. Tem a qualidade de funcionário
público ou de agente, sem prejuízo de
beneficiar de estatuto especial”, sendo-lhe
“assegurado o regime de carreira” (art.º 44
e 45-1).

Creio, sinceramente, que uma das
trincheiras de defesa da qualidade e efi-
ciência do SNS, bem como da função
social do médico, é a reabilitação das car-
reiras, porque só elas permitem a estabili-
dade, aumentam a motivação e premeiam
o mérito. Essa reabilitação pressupõe a
criação de melhores condições de traba-
lho, progressão e vencimento adequado
às responsabilidades profissionais. Talvez,
então, seja possível
caminhar para um re-
gime de tendencial ex-
clusividade, ou criar
um regime optativo:
quem optasse pela
carreira pública ficaria
em dedicação exclusi-
va, naturalmente com
remuneração motiva-
dora, e quem preferis-
se o regime de contra-
to, poderia acumular
com actividades priva-
das, após o cumpri-
mento escrupuloso do
seu horário.

A questão do venci-
mento poderá parecer

o nó górdio da solução preconizada. Mas
este nó não precisa de ser cortado com a
espada de Júlio César. Pode ser facil-
mente desatado pelas mãos hábeis da
médica Ana Jorge. Basta que faça as con-
tas pela tabuada do interesse público e
verificará que a remuneração a que cha-
mei motivadora para a opção pela exclu-
sividade compensará largamente os cus-
tos com o recurso ao sector privado para
debelar as crónicas listas de espera. A
questão necessita de aprofundamento,
mas a minha sugestão é equiparar a car-
reira médica à carreira judicial, com três
grandes patamares de vencimento: os
médicos em começo de carreira percebe-
riam tanto como os juízes de comarca ou

de 1.ª instância, de
acordo com as fun-
ções exercidas; os mé-
dicos com responsa-
bilidades especiais ou
de chefia, o mesmo
que os juízes da Rela-
ção; os médicos do to-
po da carreira, com de-
terminada antiguidade
e currículo, o mesmo
que os juízes do Su-
premo Tribunal de Jus-
tiça.

É apenas uma su-
gestão. O essencial é
que as carreiras sejam
integradas na Função
Pública. Este deve ser

o objectivo prioritário da vossa luta,
porque respeita à própria dignidade do
exercício da profissão no sector público e
à responsabilidade social do médico. Eis
aqui o pedido que tinha para vos fazer:
defendam as carreiras médicas e o Servi-
ço Nacional de Saúde, concorrendo para
o seu “aperfeiçoamento constante” con-
forme impõe o Estatuto da Ordem dos
Médicos (art. 6.º). Conservem imaculada
a vossa arte, como vos recomendou Hipó-
crates há 2.400 anos. Se há profissões
que se situam num elevado patamar ético,
a vossa é seguramente uma delas.
Nenhuma outra está tão vocacionada
para servir o Homem, porque serve a
vida. O humanismo, a dedicação e a soli-
dariedade são o timbre da vossa nobre
função social.

A medicina portuguesa conta com figu-
ras que prestigiaram o nosso país e ad-
quiriram, pela sua ciência ou pelas fun-
ções que exerceram, dimensão universal,
como Pedro Hispano, que foi o Papa João
XXI, e Egas Moniz, o nosso primeiro Pré-
mio Nobel. 

Todos nós temos o dever de ajudar a
construir uma sociedade mais justa, um
futuro melhor. Na linha da frente desse
combate devem estar os médicos. O futu-
ro para mim é já uma saudade, mas para
vós é uma impaciência. Lutem por ele,
amigos. Pode ser que a mim ainda me
caiba um grão de luz dessa nova aurora.

Coimbra, 24 de Janeiro de 2009 

Creio, sinceramente,
que uma das trincheiras
de defesa da qualidade

e eficiência do SNS,
bem como da função

social do médico, 
é a reabilitação 

das carreiras, porque 
só elas permitem 
a estabilidade, 

aumentam a motivação
e premeiam o mérito.

Os jovens médicos, acompanhados pelas famílias, encheram o auditório dos HUC�
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No passado dia 21 de Janeiro, na Casa
dos Pobres, em Coimbra, teve lugar um
almoço de beneficência promovido pela
Secção Regional do Centro da Ordem dos
Médicos.

Esta foi uma iniciativa da Casa dos Po-
bres, que desafiou e solicitou a todas as
ordens profissionais que patrocinassem
regularmente um almoço de convívio cuja
receita revertesse para esta carente insti-
tuição, que tanto necessita do empenha-
mento social e humanista da sociedade.

Cada “convidado” pagou 20 euros e pô-
de saborear e repetir um magnífico cozido
à portuguesa, acompanhado pelo vinho
da casa, sem controlo do número de co-
pos, precedido de um agradável prato de
sopa, no cabal cumprimento da dieta me-
diterrânica, e seguido por arroz doce e/ou
fruta e café. E também se bebeu alguma
água.

Foi um momento de prazenteira con-
vivência entre os cerca de 50 médicos
presentes. O refeitório da Casa dos Po-
bres ficou quase lotado. Não fora ser um
dia de semana e seguramente mais cole-
gas se teriam inscrito. Infelizmente, quer
ao fim-de-semana, quer ao jantar, a Casa
dos Pobres não tem facilidade em montar
a logística necessária a refeições com
grandes grupos.

Ficámos todos com vontade de voltar.
Para a próxima será rancho. Ao Sr. Aníbal
Duarte de Almeida, a todos os funcio-
nários e residentes na Casa dos Pobres e
aos colegas que conseguiram libertar um
pouco do seu tempo por uma boa causa,
um forte abraço de amizade, um sincero
agradecimento e um até breve!

Recordamos que a Casa dos Pobres
nasceu em Coimbra a 8 de Maio de 1935,
há precisamente 74 anos. Surgiu de uma
parceria que envolveu três entidades da
cidade, o Governador Civil de então,
Gustavo Teixeira Dias, o Comandante da
Polícia Sérgio Vieira e o Presidente da
Câmara Municipal de Coimbra, Manuel
Guerra. A ideia germinou e a Casa dos
Pobres surgiu em 1935, no Pátio da
Inquisição, com o intuito de acabar com a

Almoço de beneficência 
reuniu médicos na Casa dos Pobres
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mendicidade na cidade. Foi nessas insta-
lações, que lhe tinham sido cedidas pela
autarquia na altura, que se manteve até
31 de Dezembro de 2000. Com a saída do
Pátio da Inquisição a Casa dos Pobres
passou por um período de “grande incer-
teza”, uma vez que não foi muito fácil
arranjar umas instalações com condições
adequadas. Várias soluções foram avan-
çadas até à mudança para a antiga Pen-
são Rivoli, na Praça do Comércio, para
onde se mudou a 1 de Janeiro de 2001. Aí
se vão manter os seus 49 utentes até à
mudança para a nova casa de S. Martinho
do Bispo.
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Há pouco mais de um ano, a Secção
Regional do Centro da Ordem dos
Médicos, graças ao enorme entusias-
mo e dedicação da colega Fernanda
Leite, patrocinou a criação de um
grupo coral exclusivamente formado
por médicos.

Foi uma aposta ganha. Pouco a
pouco o grupo vai crescendo em nú-
mero e em qualidade e afinação dos
coristas e, como bem demonstram as
fotos, até já vai fazendo espectáculos
semipúblicos!

No último período natalício, as vozes
angelicais do coro da SRC-OM fizeram
ouvir-se e deleitaram, enlearam e
espantaram os presentes. De música
em música, as cordas vocais dos artis-
tas fizeram ressoar melódica e entu-
siasticamente os tímpanos do público,
que fruiu cada nota do extenso re-
portório apresentado e se emocionou
com a voz tonitruante do naipe de
baixos, assegurado unicamente pela
garganta (e que garganta!...) do Dr.
José Ávila Costa.

Dizem os coristas, e confirmam os
assistentes, que cada ensaio do coro,
sob a paciente e bem-humorada batu-

ta do inigualável maestro Virgílio Ca-
seiro, é um extraordinário momento de
relaxe, convívio, cultura e boa dispo-
sição. Que confirma integralmente o
ditado “quem canta seus males espan-

ta”!
O Coro quer continuar a crescer e dar

um salto qualitativo. Para isso precisa
de mais vozes, sobretudo de homens e
particularmente de baixos. É esse o

Coro da Secção Regional já (en)canta
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Maestro Virgílio Caseiro ensaia há mais

de um ano o Coro da Secção Regional 

�
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Como já há algum tempo não havia notí-
cias, muitos colegas poderiam ser levados
a pensar que o projecto estaria “em banho-
-maria”. Descansem, que não é verdade.

Um projecto da dimensão do que esta-
mos a levar a cabo exige tempo, cuidados
redobrados e paciência.

Assim, depois de concluída a tarefa her-
cúlea de limpeza do terreno, este apresen-
ta, agora, condições para podermos avan-
çar para os passos seguintes.

Prosseguindo a estratégia anteriormente
delineada, demos início à segunda fase.
Assim, depois de contactadas várias em-
presas e analisadas as respectivas pro-
postas, o Conselho Regional escolheu a
firma que deverá proceder ao levantamen-
to topográfico rigoroso e ao estudo geoló-
gico do terreno. 

Contamos ter resultados no início do mês
de Março.

Sem estes dados, impossível se torna
avançar, com segurança, para o lança-
mento do projecto de arquitectura, peça
fundamental em toda a execução do em-
preendimento.

Aproveitamos para, uma vez mais, solici-
tar a todos os colegas o favor de nos faze-
rem chegar as suas sugestões e críticas,
para, com o contributo enriquecedor de
todos, levarmos a cabo esta empresa.

Dr. José Mário Martins

Projecto 
da Aldeia 
do Médico
avança para
novas fases
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apelo que aqui deixamos. Aos colegas
hesitantes garantimos que vai valer a
pena deslocaram-se às quartas-feiras à
noite ao Clube Médico da Secção
Regional do Centro.

Apareçam!

E preparem-se, que está para breve o
lançamento da carreira internacional
dos nossos cantores!...
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A disciplina de Clínica Geral/Medicina
Geral e Familiar da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra organizou um
colóquio sobre o tema “A Medicina Geral e
Familiar e a sociedade civil, a opinião
conta?”, que decorreu na Sala Miguel Tor-
ga da sede da Ordem dos Médicos, em
Coimbra, em 14 de Janeiro último, e foi
presidido pelo Prof. Armando Carvalho, re-
gente da disciplina, e coordenado pelo Dr.
Hernâni Caniço, assistente convidado.

Além do apoio da Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos e do órgão
directivo da Faculdade de Medicina de
Coimbra, o colóquio teve a colaboração de
Saúde em Português – Associação de
Profissionais de Cuidados de Saúde Pri-
mários dos Países de Língua Portuguesa,
sendo o público-alvo presente constituído
por líderes de opinião, com boa partici-
pação de médicos de família, alunos de
Medicina, jornalistas e doutorandos em
ciências sociais, e ainda políticos e empre-
sários e público em geral.

O Prof. Armando Carvalho, internista e
professor da Faculdade de Medicina,
saudou a iniciativa a que deu força, mani-
festando a sua abertura para a envolvência
com o público, cuja opinião importa.

Uma elevada percentagem dos alunos da
Faculdade de Medicina vão ser médicos de
família, devendo sê-lo por opção, e não por
obrigação. Aqueles que vão ser médicos
hospitalares também precisam de conhe-
cer como se forma e posiciona quem está
do outro lado, o médico de família para a
comunidade.

OBJECTIVOS EM DIÁLOGO
SEM COMPLEXOS

O Dr. Hernâni Caniço, médico de família
e moderador, realçou como objectivo pri-
meiro a mútua compreensão da função so-
cial dos intervenientes (médicos de família
versus sociedade civil e vice-versa), as-
sumida (ou não) por cada um deles (direi-

tos e deveres, exigência e respeitabilida-
de). Apontou a opinião (também direito e
dever, cidadania e profissionalismo, liber-
dade e responsabilidade), como expressão
de comportamentos (corporativismo ou
irracionalidade/ignorância, medicina de
proximidade e medicina solidária, dinâmica
de massas e emoção). Discriminou ainda
os interesses legítimos (médicos e so-
ciedade) e os ganhos secundários (direito
de fruição, oportunismo, envolvimento
político, partidarização).

MÉDICOS, PROFESSORES 
E ALUNOS COMO PARES 
E CONVICÇÃO

O Prof. José Manuel Silva, dirigente da
Ordem dos Médicos e professor da
Faculdade de Medicina, considerou que ter
opinião é um risco, criticando a separação
entre a Ordem e as Faculdades de Me-
dicina, os rankings em Medicina como
objectivo comercial, a comunicação social
acrítica e portadora de inverdade ou meias
verdades e a sua politização e instrumen-
talização, como aconteceu com a forma
como foi anunciado o recente “aumento”
de 250 médicos de família, como se fos-
sem retirados de uma cartola. Abordou a
necessidade de promover a relação médi-

co-doente e treinar os médicos para a com-
plexidade da respectiva comunicação,
dignificar a formação e fortalecer a imagem
da Medicina Geral e Familiar, alertando
para a opinião e expectativa do doente po-
der influenciar o médico, levando-o a uma
medicina defensiva, de que é exemplo a
prescrição de antibióticos, eventualmente
inadequada em algumas situações. Su-
blinhou ainda a necessidade de preservar
o humanismo da medicina, em oposição à
mera gestão de números e estatísticas.

O Dr. Luís Pisco, médico de família e
presidente da Associação Portuguesa dos
Médicos de Clínica Geral, considerou que
todas as opiniões contam, mas umas mais
do que outras…

Há vantagem em estabelecer parcerias
institucionais, devendo a tomada de de-
cisão em saúde ser imbuída de efectivi-
dade. 

O médico é um prestador de cuidados,
decisor, comunicador e líder comunitário,
sendo a condição humana a verdadeira
essência do médico e do médico de fa-
mília, mas por vezes com a competitivida-
de antagónica dos afectos.

É preciso sair do centro de saúde, entrar
na comunidade, desenvolver cuidados
antecipatórios, articular-se com a comuni-
cação social regional e local.

Sociedade civil aprecia 
Medicina Geral e Familiar
� DIREITO DE OPINIÃO, LIDERANÇA, OPINIÃO CERTA, DESIGUALDADE E RISCO ASSUMIDO

O colóquio foi organizado pela disciplina de Clínica Geral/Medicina Geral e Familiar�
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O doente deve ser um paciente informa-
do, abandonando-se o paternalismo do
médico, pois os doentes são os peritos da
sua doença, interrogando-se ainda sobre
que médicos estamos a formar.

O Dr. Marinho da Silva, médico hospitalar
nos Hospitais da Universidade de Coimbra,
elegeu o serviço nacional de saúde como
filosofia solidária, mas em que os cuidados
secundários não acompanham a “revo-
lução” nos cuidados de saúde primários.

As Unidades Locais de Saúde serão
“outra revolução” insuficientemente reco-
nhecida, e o plano nacional de saúde con-
tinua a não ser concretizado em múltiplos
indicadores.

Bruno Pedro, aluno finalista da Faculdade
de Medicina de Coimbra e Presidente da
Comissão de Curso do 6.º Ano, assumiu
que a expectativa do utente é que o médi-
co lhe resolva o problema, devendo a rela-
ção médico-doente primar pela acessibili-
dade e oportunidade, e sendo o médico de
família quem está mais próximo do doente.

Na sua opinião de estudante, a experiên-
cia de ensino/aprendizagem com tutores
no último ano tem sido mais importante que
os cinco anos anteriores do curso, tendo
modificado a sua opinião relativa aos médi-
cos de família para melhor. Acha que há
falta de marketing dos médicos de família,
que deveria suprir, pois são líderes de
opinião.

A COMUNICAÇÃO SOCIAL
COMO ADVERSÁRIO 
OU CONTRIBUTO

Feito o ponto de situação pelos profis-
sionais de saúde como comentadores do
tema, a comunicação social moderou o
debate, cabendo a Rui Avelar, em repre-
sentação do jornal “Campeão das Pro-
víncias”, iniciar o contraponto.

Considerando que a juventude é uma
doença que se cura com o tempo, e tendo
boa opinião dos doentes (que têm a expec-
tativa da “vida eterna”), aceitou que os jor-
nalistas poderão ser acríticos e que o com-
promisso do jornalista também será com a
notícia, “verdadeira ou falsa”.

Acha que a opinião pública em saúde
conta pouco, e que o médico de família é
um confessor dos tempos modernos, que
tem menos dimensão técnica, mas mais
dimensão humana.

Para si, preferiria as carreiras médicas
menos estanques, apontando a medicina

defensiva como a atitude resultante da
responsabilidade civil.

Citou Eduardo Mendes, médico de fa-
mília, subscrevendo-o, dizendo que “quem
tem um médico de família tem médico,
quem tem dois médicos tem meio médico,
quem tem três médicos não tem médico”. 

João Luís Campos, jornalista e director-
-adjunto executivo do “Diário de Coimbra”,
referiu que os jornalistas não são os “maus
da fita”, estão acompanhados por médicos,
enquanto máquinas de propaganda, a pro-
pósito dos rankings já citados.

A função do jornalista é informar e a
opinião de todos conta. Acha no entanto
que a agenda mediáti-
ca não é determinada
pelos assuntos mais
importantes, embora o
jornalismo dê eco aos
temas de saúde e con-
sidere os médicos “fe-
chados” na abordagem
dos problemas para a
comunicação social.

António Abrantes, di-
rector do “Diário As
Beiras”, considerou co-
mo paradigma actual a
fusão do saber e a
tecnologia com o poder
político, em que a pro-
dutividade e a proximi-
dade são incompatí-
veis.

Quanto à opinião, o
que conta é a opinião
certa. Também considera a classe médica
extremamente “fechada”, não querendo os
médicos envolver-se na sociedade civil. Há
crise de associativismo e voluntariado, não
se compreendendo o “desperdício” da TV
Saúde (centralizada em Coimbra, encerra-
da).

A SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO NÃO CUROU 

Houve boa participação da assistência,
com médicos de família e alunos activos e
sociólogos ligados ao Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra e ao
Núcleo de Estudos da Democracia, Parti-
cipação Intercultural e Cidadania em apre-
ciação analítica, motivada pelo tema ino-
vador no debate público, que se prolongou
pela madrugada.

Não estão estudadas, de forma profunda,

as consequências da sociedade do conhe-
cimento na área da saúde, não sabendo o
cidadão, os peritos e os cientistas como
lidar com o conhecimento, mas sabe-se
sociologicamente que o médico de família
é a charneira entre os vários conhecimen-
tos.

É preciso colocar os utentes no centro da
discussão, modificar o conceito da Medi-
cina Geral e Familiar como parente pobre
que não é “respeitada” pelos alunos no iní-
cio do seu curso e pela comunicação so-
cial, e colocar a gestão da procura em
saúde como fundamental.

Compreender os limites da medicina,
debater a distanásia
como frente cultural de
médicos e doentes,
dar a palavra enfim.

O Dr. Hernâni Cani-
ço, coordenador do te-
ma, concluiu que é ne-
cessário dar voz aos
movimentos de uten-
tes, tal como vários
oradores abordaram,
dar continuidade à
construção do serviço
nacional de saúde, por
doentes e médicos,
estimulando-o nos
seus 30 anos.

A comunicação mé-
dica tem de ser aper-
feiçoada, alargando a
medicina de proximi-
dade, partilhando o

plano de intervenção com o destinatário, e
adquirindo/renovando a relação médico-
paciente/doente, porque “grande parte do
que os médicos sabem, é-lhes ensinado
pelos doentes”, já dizia M. Proust, há
quase 100 anos.

Coimbra continua a ser pioneira da refle-
xão, promovendo o debate académico e
pedagógico, o que nem sempre é com-
preendido por decisores e estruturas, por
vontade política ou acção corporativa, igno-
rando praxis, ideias e ajustamentos. 

Os cuidados de saúde primários conti-
nuam a ser o pilar em saúde, com globa-
lização adquirida mas também chave no
esforço para atingir os Objectivos do
Desenvolvimento do Milénio, cuidando a
medicina solidária.

Dr. Hernâni Caniço
Coordenador do Colóquio “A Medicina Geral e Familiar 

e a Sociedade Civil, a Opinião Conta?”

Uma elevada 
percentagem dos alunos

da Faculdade 
de Medicina vão ser
médicos de família,

devendo sê-lo por opção,
e não por obrigação.
Aqueles que vão ser
médicos hospitalares
também precisam de

conhecer como se forma
e posiciona quem está 

do outro lado, o médico 
de família para 
a comunidade.
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opinião

Há pouco menos de um
ano tive a oportunidade
de avisar pessoalmente a
Ministra da Saúde e o
Primeiro-Ministro para
prepararem antecipada-
mente o sistema de
saúde e a rede de urgên-
cias para o actual In-
verno. Era previsível que
acontecesse o caos que
aconteceu, que foi sendo
remendado e minimiza-
do, mas não prevenido
nem solucionado.

Este Natal viveram-se nas urgências e
nos internamentos hospitalares, e ainda se
vivem, situações de ruptura como nunca ti-
nham acontecido, amplamente confirmadas
e divulgadas pela comunicação social! 

Todos temos a obrigação de nos pergun-
tar o porquê do sucedido este ano. Surtos
de gripe, maiores ou menores, há todos os
anos! Este ano, segundo os dados do pró-
prio INSA, a epidemia de gripe é “muito
provavelmente inferior à média da série de
18 anos apresentada e seguramente infe-
rior a valores máximos já observados em
vários anos”. Por consequente, nada de
transcendente! Agora até temos uma linha
telefónica nacional, a Saúde 24, “para aju-
dar”, que, afinal, também sofreu longos
períodos de bloqueio! O que acontecerá ao
sistema de saúde quando num dos próxi-
mos anos vier uma epidemia de gripe ver-
dadeiramente grave, como acontece ciclica-
mente?

A pergunta que tem obrigatoriamente de
ser feita é, então, o que originou o caos des-
te ano? O que está a falhar? As respostas,
infelizmente, não são difíceis. Os proble-
mas, em devido tempo, foram apontados
pela Ordem dos Médicos, que não foi con-
venientemente escutada pelo Governo. As
más reformas só podem dar maus resulta-
dos. O SNS está a ser leviana, progressiva
e conscientemente desmaterializado pelo
Governo.

Nos HUC, onde trabalho, continuam a
viver-se dias de inferno nas urgências e,
pela primeira vez, estiveram muitas deze-
nas de doentes do foro médico internados

em enfermarias de especia-
lidades cirúrgicas, sem re-
cursos adequados, sem roti-
nas e sem disponibilidade
para este tipo de doentes,
além de fazerem os doentes
cirúrgicos correrem riscos
acrescidos de contraírem
infecções, particularmente
graves nessa circunstância.

Como é inevitável e toda a
gente facilmente entende, a
enorme confusão vivida re-
correntemente (e voltarão a

acontecer graves problemas em todos os
períodos de maior procura das urgências
hospitalares!) repercute-se negativamente
nos doentes, em alguns mais do que
noutros. É fácil imaginar que algumas das
fatalidades ocorridas neste período se
podem ter devido a dificuldades e insufi-
ciências do sistema de saúde, porque não é
possível assistir com qualidade e em devido
tempo tantos doentes, quando os recursos
técnicos e humanos já são insuficientes
para a rotina! 

Mais uma vez recorrendo ao exemplo que
conheço pessoalmente, e considerando o
seu plano de catástrofe, tecnicamente a
urgência dos HUC vive quase permanente-
mente em situação de catástrofe, agravada
pela chocante escassez de recursos
humanos (particularmente enfermeiros e
auxiliares)! Efectivamente, numa área
dimensionada para 17 macas, o plano pre-
vê a duplicação do número de macas em
caso de catástrofe, mas na rotina diária já é
habitual haver, no mesmo espaço, mais do
que as tais 34 macas (sem contar com os
doentes sentados!)!!... Sofrem os doentes
pela falta de condições e sofrem os profis-
sionais de saúde por não poderem desem-
penhar um trabalho de qualidade. 

No meio de todos estes problemas é
revoltante verificar que, na comunicação
social, os responsáveis locais e governa-
mentais tanto se esforçam por transmitir
uma falsa imagem de controlo e normali-
dade e esconder a verdadeira realidade,
dimensão e consequências das dificul-
dades do SNS!

Por mais manipulação de números e de

notícias que possa ser tentada, o vigente
surto de gripe, que nem sequer é dos mais
intensos, veio colocar a nu todas as indes-
mentíveis fragilidades impostas ao SNS
pela actual política de saúde. 

Quais são, então, algumas das más refor-
mas?

A “REFORMA” DOS 
CUIDADOS CONTINUADOS

É uma necessidade real, mas não aumen-
tou suficientemente o número de camas
disponíveis, pois todas as camas que exis-
tiam nos Centros de Saúde, a nível nacional
(1.418 camas em 2000), foram todas encer-
radas, o mesmo acontecendo com cente-
nas de camas em grandes hospitais. 

Acabou com as camas de agudos dos
hospitais concelhios, uma importante almo-
fada para os hospitais de referência,
reduzindo e transformando as respectivas
camas em cuidados continuados (mas
apresentando-as como se fossem camas
novas!...).

Generalizou a ideia de mais um “direito”
para todos, o que faz com que muitas
famílias se recusem a levar os seus fami-
liares dos hospitais de agudos, ocupando
camas durante semanas ou mesmo meses,
alegando que têm todos ‘direito’ aos cuida-
dos continuados. A incapacidade do Gover-
no impede-o de tomar medidas para re-
solver este problema.

Criou mais uma enorme série de Co-
missões que não têm condições para fun-
cionar convenientemente.

O envio dos doentes para os Cuidados
Continuados foi burocratizado, quando
anteriormente um simples telefonema era
suficiente para transferir os doentes para os
hospitais concelhios da sua zona de re-
sidência.

Estragou um sistema que ia funcionando e
respondendo às necessidades, no qual o
Serviço Social desempenhava um papel ful-
cral na maximização e racionalização dos
recursos existentes, e substituiu-o por outro
que não funciona e que nunca funcionará,
pois nunca terá capacidade de resposta
para o novo “direito universal” que agora foi
criado.

Os maus efeitos das más reformas

Janeiro/Fevereiro 2009

� Prof. José Manuel Silva *
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Não tem vagas disponíveis.
Cuidados Continuados de qualidade ficam

muito caros, pelo que as respectivas insufi-
ciências se reflectem diariamente na sobre-
carga das urgências e dos hospitais de agu-
dos. É incrível como muitos doentes dos
Cuidados Continuados chegam às urgên-
cias completamente descompensados,
alguns extremamente desidratados, sendo
urgente fazer uma auditoria a toda a rede, à
sua organização e ao seu funcionamento.
Doa a quem doer.

A “REFORMA”
DAS URGÊNCIAS

A reforma proposta pela Comissão de pe-
ritos pressupunha que o restante Sistema
de Saúde estivesse a funcionar de forma
correcta e oleada, nomeadamente a nível
da resposta dos Cuidados de Saúde Pri-
mários, o que ainda hoje não acontece.
Reforma esta que continua longe de ser
integralmente conhecida e implementada
(inépcias…)!

Porém, a extemporânea sanha encer-
radora de SAPs e algumas urgências hos-
pitalares, associada a uma substituição de
médicos por enfermeiros, ou simples
bombeiros, e às crescentes limitações de
todo o Sistema de Saúde, não podia deixar
de ter efeitos colaterais. 

Quase todas as almofadas de proximi-
dade, em quantidade e em qualidade, que
existiam, com benefícios para as popu-
lações e que eram insubstituíveis em situa-
ções de crise, foram extintas (sendo agora
inevitável que sejam criadas/mantidas a
nível mais central), o que levou a uma im-
pressionante sobrecarga das urgências e
internamentos de hospitais distritais e cen-
trais. Os números atestam a veracidade
dos factos; de 2006 para 2007 foram mais
cerca de 125.000 episódios de urgências
hospitalares! Os dados recentemente divul-
gados pelo presidente do conselho de ad-
ministração do hospital de Santa Maria da
Feira, onde o atendimento nas urgências
triplicou em 2008, indicam que, neste ano,
como aliás era de esperar, as urgências
hospitalares continuam a aumentar! É im-
possível trabalhar assim!

Por exemplo, o encerramento das urgên-
cias e camas de agudos dos Hospitais de
Cantanhede e Anadia teve inequívocas
consequências nas urgências e respectivos
fluxos de doentes e nos internamentos dos

HUC, que atingiram o clímax com o actual
surto de gripe. No próximo Inverno onde
serão internados os doentes se os HUC
encerrarem todas as camas que consta que
vão encerrar?!...

Por outro lado, a desagregação do SNS,
fruto dos graves erros cometidos pelo ante-
rior Ministro da Saúde, levou a uma ruptura
das escalas médicas nas urgências e à pro-
moção de empresas fornecedoras de mão-
-de-obra a preços exorbitantes (as apre-
goadas vantagens dos mecanismos de
mercado?!), conduzindo à desunião do
essencial espírito de equipa, entreajuda,
responsabilidade e continuidade numa
urgência hospitalar, algo que quem não per-
cebe de saúde não consegue entender…

Quanto aos três helicópteros que irão ser
brevemente colocados no terreno, espere-
mos que sejam equipados com médico e
enfermeiro, caso contrário será um enorme
escândalo, que redundará em gravíssimos
prejuízos para os doentes. Continuará a
prevalecer um economicismo doentio, ou o
bom senso e o respeito pela saúde das
populações?

Relativamente à Linha Saúde 24 não se
entendem, mas desconfiam-se, as razões
de ainda não ter sido promovida pelo Go-
verno a realização de uma auditoria inde-
pendente. As más notícias públicas sobre
os seus esquemas de funcionamento são
demasiado preocupantes e graves para se-
rem branqueadas, para além dos benefí-
cios reais não estarem avaliados. E as
urgências hospitalares continuam a aumen-
tar…

A “REFORMA” DOS CUIDADOS
DE SAÚDE PRIMÁRIOS (CSP)

Como se compreende, uma reforma que
envolve somente uma minoria dos profis-
sionais de saúde e dos cidadãos não é
uma verdadeira reforma dos CSP. Mais
uma vez temos de perguntar: de quem é a
responsabilidade? A verdade é que a len-
tidão da sua implementação e as fracturas,
incomodidades e atropelos que têm afecta-
do o seu percurso são inaceitáveis num
país civilizado. E têm consequências, so-
brecarregando os Cuidados Hospitalares e
as urgências! 

Recordando que já muitos Centros de
Saúde funcionavam de forma moderna e
eficiente, como verdadeiras USFs colecti-
vas, algo que foi escondido da comuni-

cação social, o núcleo da reforma dos CSP
fazia-se com um simples despacho a gene-
ralizar a todos os Centros de Saúde as
regras da inter-substituição e do funciona-
mento em horário alargado e a dar um
acréscimo de vencimento aos Médicos de
Família que aceitassem mais utentes para
além do legalmente estabelecido (e muitos
já o fazem gratuitamente!). A simplicidade é
o paradigma das melhores soluções. 

O restante da reforma passava por apri-
morar a organização e pelo investimento
generalizado em melhores instalações e
sistemas informáticos adequados, efi-
cientes e capazes de comunicar entre si e
com as ARS, o que, muito estranhamente
(…), não acontece nas USF! Resumindo o
recente artigo crítico de um jovem colega,
publicado na Revista da Ordem dos Mé-
dicos, em algumas situações, pelas incom-
preensíveis e graves ineficiências do sis-
tema, o choque tecnológico das USFs
transformou-se em algo mais parecido com
terror tecnológico!

Passados vários anos de “reforma” dos
CSP, concordando embora com a filosofia
das USFs e não escamoteando os resulta-
dos parcelarmente positivos que foram
conseguidos, é agora por demais evidente
que a metodologia de implementação da
reforma, que introduziu enormes disparida-
des no sistema, podia e devia ter sido dife-
rente, bem menos polémica, mais equili-
brada, mais abrangente e estar já concluí-
da. 

Quanto aos Agrupamentos dos Centros
de Saúde, cada vez é maior o receio decor-
rente de uma “reforma” feita a régua e es-
quadro, de objectivos indefinidos e de re-
sultados profundamente duvidosos, que
criou mais umas largas centenas de “ta-
chos” em óbvio processo de mal disfarçada
partidarização, com todos os vícios, múlti-
plos custos e erros de gestão inerentes ao
enviesado, pouco transparente e incompe-
tente “trabalho” político. 

Todos concordam que as Sub-regiões de
Saúde deviam acabar, mas as competên-
cias colectivas deveriam ter sido atribuídas
às ARS, criando-se uma verdadeira massa
crítica e significativas poupanças de
escala, sendo concedida uma maior auto-
nomia aos Directores dos Centros de Saú-
de em competências específicas, permitin-
do uma verdadeira adequação de cada
Centro de Saúde às necessidades das po-
pulações locais.

Janeiro/Fevereiro 2009
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opinião

Compromisso de vida
No passado dia 24

de Janeiro uma nova
“fornada” de jovens
médicos inscritos na
Secção Regional do
Centro da Ordem dos
Médicos prestou jura-
mento perante uma
assembleia repleta
de familiares e ami-
gos. Sinto-me privile-
giado por ter sido um
deles. E mais sensi-
bilizado fiquei com a
Oração de Sapiência que nos foi
dirigida pelo Dr. António Arnaut. É
tocante o carinho que nutre pelo
Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao
qual se dedica ainda antes de eu ter
nascido.

Eu, ainda como estudante de medi-
cina e agora como jovem médico,
acredito no SNS e nas suas poten-
cialidades. Contudo, nem o sistema
mais perfeito e preparado para todas
as eventualidades irá funcionar se as
pessoas assim o entenderem. E é
sobre as pessoas que eu gostaria de
falar um pouco.

Há uma expressão muito utilizada
entre nós para qualificar alguém:
“ele(a) é boa pessoa”. Pois bem, é-
-nos pedido para sermos bons médi-
cos. Pessoalmente não vejo outra
forma de o ser sem ser em primeiro
lugar “boa pessoa”.

Quem procura o nosso auxílio,
procura a pessoa do médico e, como
tal, dá valor não apenas ao conheci-
mento científico mas também à forma
de estar, ser, comunicar e de se apre-
sentar por parte do médico. É ver-
dade que somos pessoas como todas
as outras, com os mesmos problemas
e angústias pessoais, mas não dei-
xamos de ser modelo e exemplo para
muitos dos que nos procuram.

Foi-nos pedido para lermos o Jura-
mento de Hipócrates com os olhos da
alma. Permitam-me pois um pedido
que lanço aos ouvidos da alma de

todos os colegas que
agora iniciam a sua
vida profissional e,
também, aos colegas
mais velhos que por-
ventura já não se
lembram bem das
palavras que proferi-
ram no seu Jura-
mento, que afinem a
agulha das vossas
bússolas para o norte
polarizador que são
as pessoas. Não ape-

nas os doentes, mas também os que
aparentemente são saudáveis, tam-
bém eles merecem a nossa atenção.

“Prometo solenemente consagrar a
minha vida ao serviço da Humanida-
de”, assim reza o início do Juramento,
curiosamente a primeira palavra da
sigla SNS é serviço. Prestar um ser-
viço não é ser serviçal de alguém.
Consiste essencialmente em colocar
o nosso conhecimento da arte (que
tantos anos leva a desenvolver) ao
dispor de quem precisa e fazê-lo de
forma gratuita (não necessariamente
grátis).

Sejamos todos humildes o suficiente
para reconhecer que, por vezes, as
promessas feitas sob compromisso
de honra são esquecidas ou, porven-
tura, prioridades que são desvirtua-
das. Só então, reconhecendo o erro,
poderemos corrigir o nosso caminho
para evoluirmos como pessoas e
como médicos.

Espero que este pequeno texto não
seja interpretado como moralista ou
algo do género (ainda sou muito novo
para esse tipo de coisas). Apenas
quero salientar a importância da
palavra. Dou muito valor à palavra,
pelo menos à minha, porque ela com-
promete-nos perante o outro e se
queremos que o outro nos respeite
temos de honrar a nossa palavra, o
nosso compromisso de vida pela
vida.

* Interno do Ano Comum – HUC

PORQUÊ TANTOS ERROS?

É simples. Muitos políticos no poder não se pre-
ocupam em promover verdadeiras reformas. O seu
objectivo primordial é o de inventar bandeiras e
chavões que sejam mediáticos e aparentemente
populares. Transmitem a ideia de que, de facto,
estão a fazer grandes reformas e, simultaneamente,
permitem esconder os objectivos reais a que se
propõem. No caso presente, asfixiar o SNS até à
sua mínima expressão. São os objectivos do
“Estado Mínimo”, que tão maus resultados deram
na economia!

Infelizmente, o propósito nuclear da actual política
de saúde é o de produzir números, não propria-
mente tratar doentes, e, a qualquer custo, diminuir
drasticamente a respectiva despesa, como se fosse
possível fazê-lo sem consequências! Tudo isto se
paga caro, porque destruir a qualidade tem gravíssi-
mos custos sociais e económicos. Seria muito me-
lhor para o país que se empreendesse uma luta
efectiva contra a corrupção e os seus malefícios,
mas não é preciso ser adivinho para imaginar as
razões pelas quais este Governo rejeitou o pacote
anti-corrupção de João Cravinho!...

A política de saúde bateu no fundo com as risíveis
propostas feitas pelo próprio Primeiro-Ministro em
pleno Parlamento, no recente debate sobre saúde,
ignorando os incontáveis problemas e carências de
que sofre o SNS, com prejuízos diários para os
doentes!

Apetece parafrasear Donald M Berwick, presi-
dente do Institute for Healthcare Improvement, dos
EUA, que, em defesa do SNS inglês, aconselha os
seus responsáveis a parar com as reestruturações
para não estragar o que existe (BMJ 2008;
337:a838). E nem falámos das apregoadas “vanta-
gens” dos hospitais EPE, em que, para comprar um
caixote do lixo inox de 21 euros é necessário consti-
tuir um júri e fazer um concurso, num processo de
60 páginas e quatro meses (palavras para quê?!)…

Responsabilize-se, melhore-se, corrija-se, ajuste-
se o que está menos bem e ouça-se quem sabe de
saúde. Mas acabe-se com a psicose e o desastre de
algumas pseudo-reformas e medidas completa-
mente demagógicas. Os cidadãos e os doentes
agradecem.

À política de saúde dever-se-ia aplicar igualmente
o aforismo hipocrático de primum non nocere. Tanta
improficiência também satura!

O que se passa actualmente nas urgências e no
SNS tem responsáveis. Têm nome. Estiveram e
estão no Governo e na sua cadeia de nomeações
políticas.

*Presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos

(Artigo publicado no Tempo Medicina de 26/01/09 
e enviado para publicação no Diário de Coimbra)

� Dr. João Nóbrega *
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Por amor de Deus!
Conheci até há muito poucos anos um

grande número de colegas que foram
obrigados a reformar-se por terem atingi-
do o limite de idade e que o fizeram a
contra gosto e com muita pena, deles e
de quem com eles trabalhava. E sempre
achei que nesses casos, em que a idade
não tirou a capacidade para trabalhar e
os conhecimentos e experiência acumu-
lados e exercitados são uma enorme
mais-valia para as instituições de saúde e
para os seus profissionais mais jovens e
para os doentes, deveria haver mecanis-
mos legais que permitissem e até incenti-
vassem uma forma de se usufruir deles
durante mais algum tempo.

Mas, ultimamente, temos cronicamente
vindo a assistir a uma enorme vaga de
pedidos de reforma antecipada, de cole-
gas na casa dos cinquenta ou nos
primeiros sessentas, sem quaisquer
problemas de saúde que o justifiquem.
Quer dizer, no momento actual os médi-
cos não chegam ao limite de idade para o
seu trabalho hospitalar, saem antes, e
existem várias causas para tal, todas de
aparecimento muito recente.

Desde logo pelo receio, aparentemente
fundado e propalado pelo próprio Go-
verno, de que se se reformarem mais
tarde poderão ter uma redução significa-
tiva na sua pensão de reforma. Quer
dizer, foi na verdade anunciado que
quem trabalhar mais tempo virá a ter uma
reforma mais baixa. Há, portanto, que
deixar rapidamente de trabalhar para se
ter uma pensão maior do que a daqueles
que se mantêm a trabalhar mais tempo.
Meu Deus, que situação extraordinária
esta a que se chegou, não é verdade?! 

E o mais extraordinário é que todos
parecemos aceitar isto calmamente, res-
ignadamente, como algo indiscutível e
sem apelo. Nem o facto de há 30 anos se
ter estabelecido um contrato com o
patrão Estado com um conjunto de pres-
supostos – entre eles os respeitantes às
condições de reforma – parece ter qual-
quer importância. Alteram-se esses pres-
supostos nem sequer a meio, mas
mesmo no fim, e a nossa Constituição,
afinal, permite-o. Bem, deve permitir, não

vejo quem de direito
manifestar-se contra…

Portanto, os médicos
reformam-se mais cedo
para conseguirem uma
reforma maior do que se
continuarem a trabalhar.
Mas outro problema é
que, reformando-se por
querer, o fazem a contra
gosto, o fazem aborreci-
dos, fartos, desmotiva-
dos em relação ao que
foi a sua actividade
profissional apaixo-
nante, a medicina
hospitalar. E esta é,
talvez, a maior razão
para o seu afasta-
mento prematuro.

A passagem dos
hospitais a entidades
empresariais fez, in-
directamente, soço-
brar a gestão clínica
dos mesmos, engoli-
da e substituída pela
gestão administrati-
va. Estes hospitais,
apodados de empre-
sas, esperar-se-ia
que tivessem um funcionamento mais
simples, com uma administração mais
ágil. Mas não, adquiriram uma máquina
administrativa pesada, burocratizada,
cara, para cujo funcionamento requerem
a contratação de milhentos adminis-
tradores, cuja actividade interfere, pertur-
ba e em muitos casos dificulta a activi-
dade clínica. Esta, a cargo fundamental-
mente dos médicos, deixou de ser o cen-
tro do hospital, e justificação da sua
própria existência, para passar a ser uma
espécie de pretexto para existir quem
administre. O resultado de tal coisa tem
sido decepcionante, não só financeira-
mente mas em especial para quem tem
de lidar com os doentes, as doenças e o
seu tratamento, isto é, o pessoal clínico,
médicos à cabeça. O modo mais eficaz e
eficiente – e, portanto, mais barato – de
um hospital desempenhar as suas fun-

ções é praticando a me-
lhor medicina, e isso é da
responsabilidade do cor-
po médico, e deve por
eles ser regido. Nunca
por quem tem funções
contabilísticas e de criar
as condições para se po-
der exercer uma gestão
clínica adequada.

Não admira, pois, que
os médicos tenham co-
meçado a sair, desmoti-

vados e desencanta-
dos, de instituições
pelas quais antes se
batiam. Mas a de-
sestruturação intro-
duzida nos hospitais
não se ficou por
aqui. Em muitos de-
les instituiu-se inten-
cionalmente uma de-
sierarquização, com
substituição nas che-
fias técnicas inter-
médias, departa-
mentos, serviços e
outras unidades, dos
médicos mais gra-
duados, mais dife-

renciados e, em muitos casos, líderes de
opinião dentro das instituições, por ou-
tros, menos diferenciados e com menos
provas dadas (ou sem provas dadas),
que a administração “achou” terem me-
lhores condições para os cargos. Como
se compreende, muitos daqueles colegas
preteridos e afastados optaram por aban-
donar quem os tratou dessa maneira e
sair, passando a trabalhar para quem
lhes reconhece os méritos profissionais e
humanos, ou por conta própria. 

Globalmente é este o quadro que levou
à actual sangria dos hospitais de muitos
dos seus melhores e mais experientes
profissionais médicos. Foram levados a
sair, e saíram para continuar a trabalhar.

Compreende-se que se reconheça
agora que fazem falta, e que a própria
ministra da Saúde venha fazer um apelo
para que voltem a trabalhar nos hospitais

� Prof. Carlos Costa Almeida *
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se reconheça agora 
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a própria ministra 

da Saúde venha fazer 
um apelo para que voltem
a trabalhar nos hospitais

EPE. Mas por amor 
de Deus, então por que 

os levaram a sair?! 
Não lhes criaram

condições para ficar, e
agora querem que voltem?!
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EPE. Mas por amor de Deus,
então por que os levaram a
sair?! Não lhes criaram condi-
ções para ficar, e agora
querem que voltem?!

Se calhar alguns não se
importarão de voltar, provavel-
mente não para o hospital de
onde saíram mas para outro.
Como mercenários, pagos à
peça ou à hora, sem estarem
verdadeiramente entrosados
na equipa do hospital, sem te-
rem por isso de se preocupar
com a gestão clínica ou com os
erros cometidos nesse aspec-
to; a meio gás, portanto, ou
menos, apesar de no fim
ganharem mais (ou muito
mais) do Estado do que ganha-
vam antes de se reformarem. A
um esvaimento de funções
importantes, do ponto de vista
assistencial, científico, de for-
mação pós-graduada, de ges-
tão, corresponderam afinal
maiores custos. 

É preocupante, isto, e mais
preocupante se pensarmos
que as administrações de al-
guns hospitais se calhar estão
contentes com a situação. Que
é equivalente, aliás, a outra
que consiste em concederem
licença sem vencimento a al-
guns médicos da sua confiança
e logo de seguida contratarem-
nos para as mesmas funções
que tinham, mas pagos princi-
pescamente. Pode parecer
esquisito – para dizer o menos
– e ficar caríssimo ao erário
público, mas ao menos permite
colocar esses gastos numa
rubrica contabilística diferente
da dos vencimentos, como por
exemplo na mesma das cou-
ves e feijão comprados no mer-
cado para fazer sopa. Quem
apreciar as contas dessas em-
presas-hospital sempre poderá
concluir apenas que os doen-
tes, lá, comem muita sopa… E
esta, hein?! Por amor de Deus!

* Presidente da Associação Portuguesa 
de Médicos de Carreira Hospitalar

A juventude sempre se caracte-
rizou pela irreverência e sentido
crítico.

O Governo diz “abrem-se mais
429 vagas em Medicina durante os
últimos quatro anos”, e nós dizemos
venham os senhores ministros ser
consultados por alguns dos jovens
médicos que durante seis anos de
curso não tiveram a mais pequena
oportunidade de ver um ouvido ou fazer um
toque rectal!

Reformam-se agora 1300 médicos, então
vamos criar 1500 vagas para os substituir. Não
será um pouco tarde? Acham que um jovem
médico substituirá com a mesma competência
um chefe de serviço prestes a reformar-se? No
curto prazo, é quantidade por qualidade! Pois
que venham os senhores ministros ser consul-
tados pela inexperiência e deficientes con-
dições de formação…

À parte a polémica, os números são reais.
Com um ratio de médicos, número de consultas
e cirurgias por habitante acima da média
europeia só uma má distribuição de médicos e
deficiente organização do SNS pode explicar a
situação actual. Só não vê quem não está para
isso preparado. Será que deveríamos antes
dizer que só não vê quem não quer? Não, isso
seria admitir má-fé e estarem a enganar a popu-
lação.

Ora vejamos: sete faculdades de medicina
para um país de pouco mais de 10 milhões de
habitantes. As normas internacionais dizem-nos
que cinco seriam o ideal. Faculdades sem
dinheiro para docentes, e turmas “práticas” com
20 e 30 alunos. Mais de 1500 candidatos ao
ano comum e capacidades formativas no míni-
mo muito “esticadas”. Três aprendizes de ci-
rurgião em cada cirurgia que se tornam espe-
cialistas do “ver fazer”. Excesso de oferta de
médicos a médio prazo que terão de se alimen-
tar e aos seus. Aumento das “doenças” da po-
pulação por “excesso de zelo” de tantos jovens
clínicos. Aumento dos custos com a saúde.
Restrição de cuidados diferenciados na gene-
ralidade e por conseguinte a quem precisa.
Diminuição geral da qualidade da medicina
praticada… quantidade pela qualidade!

Parece um quadro de ficção. Mas não é. Tra-
ta-se da provável realidade a um espaço de
seis anos ou menos.

Sabemos que é apenas uma forma de ver o
quadro geral, mas provavelmente tão realista
como alguém num ministério vir dizer que te-

mos que aumentar o número de alu-
nos de medicina pois o país tem falta
de médicos.

Vejam o estado actual de emprega-
bilidade de enfermagem em Portugal
e onde o excesso de escolas e alu-
nos os levou!

O planeamento das necessidades
médicas a 10 anos, tantas vezes por
nós reivindicado, parece ser agora

uma necessidade consensual. Que seja claro e
rigoroso. O país, os doentes e os médicos agra-
decerão.

Se necessário, aumentemos gradualmente o
número de estudantes de medicina após um
estudo sério do número e distribuição médica
em Portugal. Se existem 2,64 especialistas por
1000 habitantes em Portugal e Lisboa tem 3,26
e o Alentejo e Algarve menos de 1,76 (INE,
2008), alguma coisa não estará bem….

Coloquemos os nossos recém-licenciados em
bons locais de formação em vez de os acu-
mularmos aos cinco por doente. Criemos vanta-
gens comparativas para os bons locais de for-
mação. Todos os conhecemos. A médio prazo
ganharemos com a qualidade, diminuição dos
custos e do erro médico. Melhoremos as
condições de trabalho, o apoio de enfermagem
e secretariado tantas e tantas vezes deficiente
e que tanto tempo nos obriga a consumir.
Aumentemos a produtividade do trabalho médi-
co. A média de 1163 consultas por ano/médico
especialista é metade da média da OCDE.
Conseguiremos explicar isto por vieses de cul-
tura e conjunturas? Pois… Melhoremos as
condições remuneratórias proporcionalmente à
produtividade e excelência de desempenho de
forma a criar uma cultura de excelência e a que
os melhores se mantenham no SNS.

Pela desigualdade de conhecimentos e a
debilidade física e emocional daqueles que nos
procuram, a saúde de uma perspectiva médica
não é um negócio como os outros. O excesso
de oferta médica (aparentemente bom econo-
micamente falando) pode não levar a um aces-
so mais fácil ou equitativo, ou a melhores cuida-
dos de saúde, mas antes a uma produção
excessiva de cuidados não necessários, a um
acréscimo de custos para o país e para a popu-
lação.

Já os nossos mestres nos diziam: “tão impor-
tante como cuidar é não fazer mal ao nosso
doente”.

* Médico Interno dos HUC
Membro do Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI)

Tão importante como cuidar é não fazer
mal ao nosso doente: medicina a metro?

� Dr. João Carlos   
Ribeiro*



O Dr. Gustavo José Torres Duarte
Quaresma, Presidente da Direcção 

da Sociedade Portuguesa Médica 
de Acupunctura (SPMA), antecipa, 
em entrevista, objectivos futuros. 

A Sociedade está, actualmente,
envolvida na implementação 

de pós-graduações em Acupunctura
nas Faculdades de Medicina, mas pre-

tende avançar com a formação con-
tínua, afirma o Dr. Gustavo Quaresma,

médico de Clínica Geral com
Competência em Acupunctura, que é

também o  Coordenador Científico,
pela SPMA, do Curso de Pós-

-Graduação em Acupunctura da
Universidade de Coimbra.

Quais são os objectivos da actividade
da SPMA?

A Sociedade Portuguesa Médica de
Acupunctura tem como principal objecti-
vo contribuir para o desenvolvimento da
Acupunctura Médica em Portugal.

A SPMA tem promovido cursos de for-
mação na área da acupunctura? 

A SPMA começou por desenvolver
esforços para a implementação de pós-
graduações em Acupunctura (para Mé-
dicos) nas Faculdades de Medicina,
tendo a primeira sido criada no ICBAS no
Porto (7.º ano de funcionamento), e a se-
gunda iniciou actividade há aproximada-
mente um ano na Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra, estando a
terminar o 1.º curso. Decorrem neste
momento contactos para a implemen-
tação em mais duas universidades.

Os cursos são de-
senvolvidos em par-
ceria com outras en-
tidades? 

Os cursos são sem-
pre da responsabilida-
de das universidades
em que estão inseri-
dos, tendo a SPMA
apoiado com know
how e recursos huma-
nos, dado que as
Faculdades de Medi-
cina não dispõem, até
ao momento, de pro-

fessores com formação
nesta área. Progressiva-
mente pretendemos dimi-
nuir a nossa colaboração
institucional nas referidas
pós-graduações, se bem
que os responsáveis da
coordenação e os profes-
sores continuem a ser, na
sua maioria, elementos da
SPMA.

Em Portugal está a au-
mentar o número de mé-
dicos que praticam acu-
punctura? A que se deve
este crescente interes-
se?

A receptividade da clas-
se médica à Acupunctura tem vindo a
crescer a par com a demonstração cien-
tífica da eficácia da técnica e também
com a clarificação dos seus mecanismos
de acção à luz do conhecimento médico.
De referir também que a par da Acu-
punctura de cariz tradicional, está em
franco desenvolvimento um Modelo Oci-
dental/Contemporâneo, em que a esco-
lha dos locais a “picar” tem por base o
raciocínio médico. Esperamos que em
breve uma das pós-graduações que
apoiamos venha a ter por base este últi-
mo modelo.

A SPMA tem dados sobre o número de
médicos que utilizam esta terapêutica
em Portugal? 

É difícil dizer com
exactidão o número
de médicos a utilizar
esta técnica, se bem
que a SPMA tenha
aproximadamente 200
associados, e haja
médicos com forma-
ção em Acupunctura
não inscritos na
SPMA. É para nós
claro, no entanto, que
necessitamos de for-
mar mais médicos, de
modo a podermos

responder às necessida-
des da população e dos
serviços de saúde.

Como decorreu o pro-
cesso da Competência
em Acupunctura?

Devo começar por refe-
rir que a questão da Com-
petência em Acupunctura
não depende da SPMA,
mas da Comissão da
Competência da Ordem
dos Médicos. É no entan-
to verdade que colaborá-
mos na sua criação e que
temos com ela excelente
relacionamento, assim
como com a Ordem dos

Médicos na globalidade. Esse relaciona-
mento é bem demonstrado pelo nosso
Secretariado, que funciona na Secção
Regional do Centro.

Existem outras iniciativas que a
SPMA pretende desenvolver?

Conforme formos tendo menos interfe-
rência institucional na formação pós-
-graduada, pretendemos avançar na for-
mação contínua, que pensamos ser
mais adequada ao perfil de uma Socie-
dade Médica, e que consideramos fun-
damental para apoiar a prática dos mé-
dicos com Competência, de forma a que
sejam cada vez mais os que praticam e
melhor a qualidade da sua prática.

O que é necessário para ser sócio da
SPMA?

De acordo com os estatutos qualquer
médico com interesse na Acupunctura
pode inscrever-se na SPMA, devendo
dirigir-se ao Secretariado na Secção
Regional do Centro (a inscrição não
confere qualquer aptidão para a prática,
para o que existem as pós-graduações e
a Competência, com os seus critérios
pré definidos).

SPMA
Av. Afonso Henriques n.º 39

3000-011 Coimbra
Tel: 239 792 920

spmacupunctura@gmail.com
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� Dr. Gustavo Quaresma   
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médico. 
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Como melhorar os resultados nacionais 
do tratamento do cancro do recto?

“É para mim uma grande honra ser Pre-
sidente deste Congresso em Coimbra,
neste Hospital que é um dos centros de
referência nacional nas doenças digesti-
vas colo-rectais. 

Esta Sociedade congrega médicos com
particular dedicação à Coloproctologia,
tendo neste ano 411 sócios, sendo cerca
de dois terços cirurgiões e um terço gas-
trenterologistas. Nasceu da vontade de
um grupo de Médicos reunidos em 1988
e merecem destaque todos os seus
Presidentes, que saúdo vivamente, com
reconhecimento pelo papel importante
que tiveram na dinâmica desta socie-
dade: Mascarenhas Saraiva, Araújo Tei-
xeira, Cruz Pinho, Francisco Castro Sou-
sa, Tavarela Veloso, Henrique Bicha Cas-
telo, José Manuel Romãozinho, António
Carlos Saraiva e Antonino Camacho, me-
recendo um destaque especial aquele
que é por todos nós considerado o pai
desta Sociedade o Dr. Amílcar Masca-
renhas Saraiva.

Ao longo de 18 anos esta sociedade
editou uma revista, promoveu a publi-
cação de vários livros científicos e a reali-
zação de congressos anuais e de múlti-
plas reuniões locais. Tem actualmente
um site informativo na internet (www.
spcoloprocto.org).

Grande parte dos membros das direc-
ções sucessivas contactou ou trabalhou
em Hospitais de excelência no tratamen-
to das doenças colo-rectais, geralmente
Hospitais Universitários, com horário
integral e envolvimento no ensino e na
investigação. Nos últimos 30 anos pouco
mudou nos nossos hospitais e não nos
espanta que a nossa produção científica
com impacto internacional seja muito
escassa. Individualmente temos capaci-
dade para realizar as mais avançadas té-
cnicas endoscópicas ou cirúrgicas, mas
falta-nos massa crítica associada à espe-
cialização e incapacidade para gerar
evidências científicas fundamentadas
numa prática médica organizada em ade-
quada estruturação científica.

Proponho que nos interroguemos sobre

qual deve ser a influência
desta Sociedade na promoção
da qualidade do tratamento
das doenças colo-rectais, o
seu objectivo estatutário es-
sencial. 

Tomemos como exemplo o
tratamento do cancro do
recto. Tem sido bem de-
monstrado que a qualidade da cirurgia do
recto pode ser avaliada pelo patologista
ao verificar se a ressecção foi macrosco-
picamente completa ou incompleta. Con-
firmamos, recentemente, a validade des-
ta observação em casuística do Serviço
em que trabalho 

1
. No grupo de doentes

com o meso-recto incompleto o risco de
recidiva local aos cinco anos foi 2,5 ve-
zes mais elevado e foi menor a sobre-
vivência livre de doença aos cinco anos,
sendo de 47% neste grupo contra 65%
no grupo com meso-recto completo. Este
estudo demonstra o que foi já evidencia-
do noutras séries: a qualidade da técnica
cirúrgica da exérese do meso-recto re-
flecte-se nas taxas de recidiva tumoral
local e à distância. Parece assim evi-
dente que o cirurgião necessita de treino
adequado para executar com qualidade a
intervenção de que o paciente necessita.
Mas onde pode adquirir e validar essa
técnica com regularidade? Quais deve-
rão ser a nível nacional as recomen-
dações para se melhorarem os resulta-
dos do tratamento desta afecção tão fre-
quente? Olhemos para a experiência de
um dos países que encarou globalmente
este problema. A Noruega organizou em
1993 o seu Registo de Cancro do Recto
após a estandardização da técnica da
exérese total do meso-recto. Nos estudos
à escala nacional, desde 1993 até 1999,
verificou-se uma redução progressiva da
taxa de recidiva local de 50% e também
uma melhoria da sobrevivência global 

2
.

Além disso, em termos globais, os re-
sultados foram melhores nos centros
com volume de cirurgia superior a 30 ca-
sos por ano, do que nos centros de mais
baixo volume 

3
. Houve algumas excep-

ções com bons resultados em
centros de baixo volume e que
demonstram não ser apenas o
volume mas também a espe-
cialização individual, factor de-
terminante do sucesso da tera-
pêutica cirúrgica. 

Esta auditoria levou a que os
hospitais com baixo volume

decidissem progressivamente terminar a
cirurgia rectal, e os programas de forma-
ção da Cirurgia Geral deixaram de incluir
a necessidade de experiência em cirurgia
do cancro do recto, posição actualmente
seguida na maioria dos países do norte
da Europa. 

Não temos em Portugal registo onco-
lógico completo que inclua mortalidade,
recidiva local ou sobrevivência no cancro
do recto por hospital. Sem estes dados
como será possível emitir recomen-
dações?

A título de exemplo, os dados da ARS
Centro revelaram que em 2007 foram
operados por neoplasia rectal 481 doen-
tes com a distribuição hospitalar apre-
sentada na Figura 1. Conhecendo-se a
realidade da nossa organização hospita-
lar, com divisão por Serviços e com múlti-
plos cirurgiões envolvidos nestas cirur-
gias, bem como as recomendações ac-
tuais que resumi em artigo recente 

4
, su-

gerindo-se, para a cirurgia do cancro do
recto, um mínimo de 13 intervenções
anuais por cirurgião, poderá concluir-se
que um Hospital que pretenda tratar os
seus doentes com cancro do recto, de
acordo com as recomendações científi-
cas actuais, deverá ter uma organização
hospitalar com especialização no trata-
mento desta afecção.

Na análise global dos resultados do
tratamento do cancro do recto nos EUA

5
,

correspondendo a 1000 hospitais e
41.631 doentes operados com ressecção
tumoral entre 1988 e 2003, verificou-se
que a percentagem de cirurgia com
conservação do esfíncter apenas atingiu
48% em 2003, não melhorando nos últi-
mos anos.
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� Prof. Júlio Soares 
Leite *
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Sabe-se que nos centros de refe-
rência em cirurgia colo-rectal a taxa
de conservação do esfíncter situa-
-se entre os 70 e 90% e que os re-
sultados globais dos EUA são
piores que os dos países em que se
recomenda a regionalização, espe-
cialização e treino adequado na
cirurgia do recto, de que são exem-
plo os resultados publicados recen-
temente pelo Registo de Cancro da
Suécia 

6
, com cerca da 25% de

amputações abdómino-perineais,
no conjunto de doentes operados
entre 1995 e 2003.

Estes exemplos sugerem qual de-
verá ser o papel desta Sociedade
que, com os seus  líderes de opi-
nião, deverá emitir recomendações
aos órgãos da tutela da saúde e aos
hospitais, particularmente dos que
têm responsabilidades acrescidas a
nível do ensino e da investigação.
Na realidade esta questão não foi
esquecida no programa deste Con-
gresso. Assim, deverão ser exigidos
critérios de qualidade nos exames
de estadiamento local e à distância
dessa neoplasia, a opção terapêuti-
ca deverá ser tomada em reunião de
decisão terapêutica multidisciplinar
semanal, com a presença do cirur-
gião, oncologista médico, radiologis-
ta, radioterapeuta e anatomo-patolo-
gista, os cirurgiões deverão ter par-
ticular dedicação/especialização na
cirurgia do recto e cada hospital de-

verá promover a avaliação dos
resultados globais do tratamento
efectuado nessa unidade, em ter-
mos de tipo de cirurgia, mortalidade,
morbilidade, taxa de recidiva local e
de sobrevivência à distância. 

Neste contexto, as ARS deverão
recomendar que exista um Registo
do Cancro do Recto Português e
que o tratamento do cancro do
recto seja efectuado nos hospitais
que reunam os critérios científicos
das boas práticas médicas, medida
de enorme interesse clínico, parti-
cularmente numa perspectiva de
custo-efectividade. De facto, com
custos reduzidos, e mais centrados
na promoção de uma organização
médico-hospitalar orientada para
unidades especializadas, será pos-
sível prever um número anual signi-
ficativo de mais vidas salvas e com
melhor qualidade de vida, tal como
ficou demonstrado nas experiên-
cias dos Registos do Cancro do
Recto Norueguês e Sueco.  

(Estrato do discurso do Presidente 
do XVIII Congresso Nacional 
de Coloproctologia, Coimbra,  

24 de Novembro, 2008)

* Professor Catedrático de Cirurgia
Presidente da Sociedade Portuguesa 

de Coloproctologia
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Figura 1

Cancro do recto
Intervenções realizadas por Hospital

em 2007 (ARS Centro)

Águeda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aveiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Castelo Branco . . . . . . . . . . . . . . . 19
Covilhã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
CHC Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Estarreja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
IPO C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Leiria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Viseu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Pedro Hispano aposta 
na qualidade total

“O primeiro hospital público a funcionar na globalidade
dos seus serviços e prestação de cuidados em con-
formidade com a norma ISO 9001:2000”. Estamos a
falar do Pedro Hispano e quem o diz é a SGS, a empre-
sa que acaba de renovar o certificado de qualidade da
instituição.

“A renovação da certificação pela norma ISO
9001:2000 é mais um resultado do trabalho realizado
no âmbito do Programa de Melhoria Contínua de Quali-
dade e significa que o Hospital Pedro Hispano obteve,
novamente, o reconhecimento de que cumpre os exi-
gentes requisitos de qualidade nas actividades de
prestação de serviços de saúde na urgência, ambu-
latório e internamento”, podemos ler em comunicado.

Uma evolução que deixa satisfeitos os dois lados
envolvidos nesta questão, o hospital e a SGS. En-
quanto o presidente da Unidade Local de Saúde de
Matosinhos, Torcato Santos, revela que “esta atribuição
vem realçar a qualidade do trabalho realizado na insti-
tuição”, já a presidente da SGS, Ana Pina Teixeira,
destaca que este hospital “é já uma organização com
‘tradição’ na gestão da qualidade”. Se anteriormente,
conclui, esta instituição “enveredou por sistemas
específicos ao sector da saúde, agora, a certificação de
acordo com a norma ISO 9001 representa um novo
patamar de excelência”.

Vida Económica, 02-01-2009

NOTA
A SRC-OM dá os parabéns ao Hospital Pedro Hispano pelo
êxito conseguido, que cria condições essenciais, se bem que
não suficientes, para uma assistência de qualidade aos
doentes que o procuram, e deseja que todos os hospitais do
país sigam este excelente exemplo na acreditação de quali-
dade. A SRC-OM recorda as palavras de Jacques Delors: “A
batalha pela qualidade é um dos pré-requisitos para o suces-
so das empresas e das instituições e para o sucesso colecti-
vo”. No entanto, parece-nos pertinente lembrar alguns res-
ponsáveis hospitalares e governamentais que a qualidade
não acontece por acidente, tem de ser planeada (Joseph M.
Juran), ou seja, é com trabalho, competência, seriedade e
coragem que se consegue qualidade e não com mera ver-
borreia política e repetidas profissões de fé, feitas de
chavões e lugares-comuns, artificialmente elaboradas mas
completamente vazias de sentido, coerência e substância.
Talvez o mais importante denominador comum das teorias
da qualidade seja o triângulo de Joiner ou triângulo de
Deming, que interconecta três pólos fundamentais: o com-
promisso de gestão, o envolvimento das pessoas e a utiliza-
ção de conhecimentos técnicos. Porém, tem de ser uma
aposta e prática diária e não apenas um discurso de fachada
e circunstância (em que alguns portuguesitos são tão
férteis!)…
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A medicina complementar e alternativa
(MCA) é definida como um conjunto de
sistemas, práticas e produtos de uso clíni-
co, não considerado como prática médica
convencional de reconhecida eficácia pela
comunidade científica. São exemplos de
MCA o uso de ervas medicinais, os suple-
mentos vitamínicos, as dietas especiais, a
medicina chinesa, a homeopatia, as técni-
cas de relaxamento terapêutico e outros.
Independente da existência ou não de sua
comprovação científica, um fato é inques-
tionável: o uso de MCA em pacientes com
câncer é muito elevado em qualquer
sociedade

1
.

No Reino Unido, por exemplo, existem
cerca de 50.000 profissionais que exercem
alguma forma de MCA, sendo que cerca
de cinco milhões de pessoas buscam
anualmente este tipo de atendimento. Em
50% dos casos, a forma de MCA utilizada
são as chamadas ervas medicinais. É de
grande importância para nós, médicos, o
fato de que em 2/3 dos casos o médico
não é informado sobre esta prática

2
.

Nos EUA, estima-se que o mercado de
MCA movimente cerca de 34 bilhões de
dólares por ano, recursos estes gastos
fora do sistema de saúde

3
. Em uma clínica

privada de Oncologia na Cidade do
México, um estudo realizado com 85
pacientes portadoras de câncer de mama
revelou que o gasto mensal mediano por
paciente, com estas práticas, foi de US
$345.5. As modalidades de MCA mais uti-
lizadas nestes pacientes foram os suple-
mentos vitamínicos e os tratamentos com
ervas medicinais

4
.

…
Em uma série consecutiva de 100

pacientes adultos, portadores de neo-
plasias malignas, atendidos no Hospital
Mário Kroeff, cidade do Rio de Janeiro,
durante o ano de 2008, 65% dos casos
revelaram fazer uso de MCA concomitan-
temente ao tratamento convencional, sem
o conhecimento da equipe médica. Ervas
medicinais (40%) e suplementos vitamíni-
cos (17%) foram os tipos de MCA mais uti-

lizadas por esta população (Leal F et al,
comunicação pessoal).

Em resumo, dados da literatura sugerem
fortemente que o uso de MCA é frequente
e usualmente omitido pelos pacientes
durante a entrevista médica e de enfer-
magem. Da mesma forma a equipe médi-
ca não parece incluir este tipo de ques-
tionamento durante as entrevistas com o
paciente, considerando a falta de infor-
mações consistentes sobre a segurança,
eficácia e potenciais interações das várias
formas de MCA com o tratamento conven-
cional, parece-nos que este tema merece
maior atenção por parte da comunidade
científica.

Os produtos de origem natural estão
entre as formas mais comuns de MCA uti-
lizadas por pacientes com câncer. Ainda
que exista no credo popular a ideia de que
os produtos oriundos da natureza sejam,
em princípio, isentos de riscos de toxici-
dade, isto não representa a realidade.
Muitas vezes, os organismos vivos pro-
duzem substâncias destinadas à sua defe-
sa contra predadores naturais, as quais
podem ser extremamente tóxicas….

…
Portanto, é fundamental que os pacientes

e a equipe médica não confundam o papel
da natureza como fonte ou inspiração para
a descoberta e o desenvolvimento de
novos fármacos, com o seu uso in natura,
sem uma adequada avaliação de sua
segurança e eficácia. Existem vários exem-
plos de agentes anticâncer de sucesso na
prática clínica, inicialmente identificados a
partir de fontes naturais. São exemplos os
alcalóides da vinca, os taxanos e os deriva-
dos da camptoteana

8
,

9
. Mais recente-

mente, um novo agente anticâncer, a tra-
bectedina ou ET-743, isolado de um tuni-
cado de origem marinha, foi aprovado
para uso em pacientes com sarcomas de
partes moles refratários em vários países
europeus

10
,
11
.

…
A comunidade médica deve ter claro que

histórias de sucesso com medicamentos

cuja inspiração partiu de uma substância
de origem natural não nos dá a autoridade
para estimularmos o uso empírico de
substâncias naturais para o tratamento de
doenças em seres humanos, sem a devi-
da comprovação científica de sua segu-
rança, eficácia e reprodutibilidade.

Este conceito tem recebido críticas de
alguns profissionais sérios da área da far-
macologia de produtos naturais, os quais
argumentam que a atividade biológica
destes agentes deriva justamente da com-
binação de seus componentes em seu
estado natural. Entretanto, há somente
uma forma de comprovar a eficácia destas
substâncias: a realização de estudos que
utilizem o método científico

7
. Esta seria a

nossa recomendação para aqueles profis-
sionais que suspeitem da existência de
algum valor terapêutico com alguma forma
de MCA. Enquanto estas informações
sobre a segurança, eficácia e potenciais
interações com medicamentos de uso
convencional não estiverem disponíveis,
parece-nos inadequado que médicos
dêem suporte ao uso empírico de MCA.

…
É importante que as motivações que

levam os pacientes ao uso de MCA sejam
consideradas. Talvez, isto sugira a existên-
cia de necessidades importantes dos
seres humanos, as quais não estejam con-
templadas suficientemente pela nossa
forma convencional de exercício médico. A
observação de que o uso de MCA seja tão
prevalente entre os nossos pacientes sem
que isto seja discutido seriamente com a
equipe de saúde é, pelo menos, um sin-
toma de algumas de nossas lacunas na
relação médico-paciente.

Ficam alguns questionamentos sobre
este tema para futuras discussões: a) Nós,
médicos, continuaremos a ignorar a
existência das diversas formas de MCA,
mesmo considerando que mais de 50%
dos nossos pacientes fazem uso destas
estratégias terapêuticas não-conven-
cionais? b) Há um real interesse na comu-
nidade médica no sentido da realização de

Medicina complementar e alternativa: 
uma prática comum entre pacientes com câncer

Janeiro/Fevereiro 2009
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Guidelines contra rastreio 
do cancro da próstata em 
homens com 75 ou mais anos

estudos sobre a segurança, controle de qualidade,
informação e aconselhamento quanto ao uso de
MCA? c) Há motivação de parte da comunidade
médica quanto ao estudo dos riscos e benefícios de
MCA? d) Por que este tema é muitas vezes ignorado
nas entrevistas com os pacientes? e) Quais as bar-
reiras que existem em relação à discussão destas
questões pela equipe de saúde?

Algumas pessoas consideram que nós, médicos,
somos por vezes arrogantes nos assuntos que dizem
respeito à vida. Certa vez, uma de nossas pacientes
com câncer de mama comentou durante a consulta:
“Vocês, oncologistas, pensam que a ciência explica
tudo. Isto funciona bem até que vocês diagnosticam o
seu próprio câncer e ficam iguais a nós, pacientes.
Então, começam a buscar formas alternativas de
reconquistar a fé nos milagres da vida, exatamente
como nós, pacientes, costumamos fazer”. A nossa
paciente pode ter a sua dose de razão. O certo é que
o tema MCA deveria receber mais atenção e um olhar
menos arrogante da comunidade médica.

Fabio Leal
1

Gilberto Schwartsmann
1,2

Hiram Silveira Lucas
1

Revista da Associação Médica Brasileira, 2008; 54 
(Novembro-Dezembro): 481-2

1
Hospital Mário Froeff – RJ 

2
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – RS
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A utilização do PSA para o dia-
gnóstico precoce do cancro da
próstata permanece uma das
questões mais controversas da
medicina moderna. 

O United States Preventive
Services Task Force (USPSTF),
um grupo de peritos independente,
suportado pela Agency for Health-
care Research and Quality, sob
mandato do Congresso, reviu
recentemente as recomendações
para o rastreio do cancro da prós-
tata na prática clínica. O USPSTF
concluiu que não há evidência
suficiente para avaliar os riscos e
os benefícios em homens com
menos de 65 anos e produziu uma
recomendação contra o rastreio do
cancro da próstata em homens
com 75 ou mais anos.

…
Enquanto os benefícios do ras-

treio se atenuam com a idade, os
efeitos negativos aumentam. Os
valores do PSA estão fortemente
relacionados com a idade… O ras-
treio regular com o PSA duplica a
possibilidade de um diagnóstico
de cancro da próstata nos dez
anos seguintes, mas muitos des-
tes cancros nunca se apresenta-
riam clinicamente… Os riscos de
mortalidade pós-operatória e de
complicações da prostatectomia
radical estão relacionados com a
idade, intensificando-se depois
dos 75 anos.

…
Estudos nos EUA mostraram que

a utilização do PSA é razoavel-
mente elevada entre homens de
70 e 80 anos. As novas recomen-
dações da USPSTF devem levar
os médicos e os utentes a pensar
duas e três vezes antes de solici-
tar o PSA em casos em que o ras-
treio tenha a probabilidade de
fazer mais mal do que bem.

NOTA
Temos a noção de um grande

exagero na utilização do PSA na
prática clínica, muitas vezes por
persistente insistência dos doentes.
As novas guidelines vêm impor um
maior bom senso e restringir a uti-
lização deste marcador tumoral. A
importância do tema justifica a leitu-
ra completa do artigo de Michael J.
Brady, que aqui reproduzimos par-
cialmente, em N Engl J Med, 2008;
359: 2515-6. Devemos evitar que a
ânsia de fazer o melhor pelos nos-
sos doentes nos possa levar, afinal,
a prejudicá-los seriamente.

As novas 
recomendações da

USPSTF devem levar
os médicos e os

utentes a pensar duas
e três vezes antes de
solicitar o PSA em

casos em que 
o rastreio tenha a

probabilidade de fazer
mais mal do que bem.

O Boletim Informativo da Secção Regional do Centro está aberto e desejoso de publicar artigos de opinião enviados pelos
Colegas. Agradecemos que os textos que nos queiram enviar não excedam, como limite máximo, os 5.000 caracteres
(com espaços).

A Redacção

A r t i g o s  d e  o p i n i ã o
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Lugar dos Afectos. Sei que existe, 
lá dentro, no Lugar dos Afectos, um…

Segredo. Fala-me desse Segredo…
Ah! Mas, antes, conta-me que 
caminho te levou a construir 

este Lugar – pedes, enquanto 
te aproximas mais de mim.

Graça Gonçalves

Talvez tudo tenha começado quando era
muito nova e li num livro “Só se vê bem
com o coração”. “Só se vê bem com o
coração”… Mas eu era filha de pais sepa-
rados e, se visse com o coração, ainda
me magoava mais! Ao meu lado, vivia a
desarmonia. Portanto, eu tinha era de
conseguir ver bem! O segredo estava
então em chegar a ver bem. Era preciso
percorrer um caminho (mas, cada vez era

mais difícil encontrar esse caminho!

Também não tive uma adolescência fácil.

Muitas vezes, batia de frente no meu sonho

de amar – amar e ser amada – e esfacelava-

-me). Foi, por essa altura, que tive um
encontro decisivo. Descobri um Menino
especial (tão especial, repito, que tem todas

as idades…) que, a pouco e pouco, me foi
fazendo enxergar que, para ver bem com
o coração, era preciso ultrapassar a
mágoa, as mágoas e transformá-las em
gestos de amor. A partir daí, a minha
maior aspiração era ir para além da
mágoa. Se a conseguisse atravessar,
talvez ficasse a ver mais claramente com
o coração. Entretanto, lia muito. De diver-
sas maneiras. Palavras, olhares, expres-
sões. Silêncios, também. Há muitas for-
mas de leitura. E, com a leitura dos senti-
mentos, das emoções, veio a vontade de
escrever. (Uma vontade que ficou a aguar-

dar muito mais do que eu desejaria. A vida

continuava a forçar-me a crescer depressa.

Excessivamente depressa. Precisei de tra-

balhar, enquanto tirei o curso de Medicina.)

Apesar do adiamento, que tanto me
fazia sofrer, como foi especial, tão espe-
cial, iniciar o ofício de tecedeira de his-
tórias (só quando fui internada, doente, no

hospital é que tive tempo para começar a

escrever). Aprendiza de tecedeira de
histórias. Pegar ao colo nas palavras.
Pousá-las no colo para não se magoarem.
Sobretudo, para não nos magoarem. O
caminho que escolhia, e preferia a qual-
quer outro, era o que vinha e ia ter ao
coração. As personagens dos meus livros
esforçavam-se (como eu me esforço) por
lutar, ora acertando, ora errando, para
descobrir como amar e ser amado. No ofí-
cio de tecedeira de palavras, a ternura,
para mim, é essencial. O fio da ternura
que se mistura, muitas vezes, com o da
poesia. Têm a mesma luminosidade. A
dos sonhos em que acredito. (Nessa

época, quase todos os meus livros eram

publicados pela Bertrand.)

Entretanto, fui descobrindo novas for-
mas de me expressar, de trabalhar senti-
mentos, emoções onde o Afecto é a per-
sonagem central. Passei, então, a ser
tecedeira também de Jogos de Afectos.
Livros... Jogos... Devagarinho, foi nascen-
do, dentro do meu coração, o projecto de
construir um espaço de Esperança e
Alegria onde pudesse dar vida aos livros,
jogos e não só... Uma Aldeia… A Aldeia
dos Afectos (que está nas páginas do meu

livro “O Céu Dentro de Ti”). Lutei muito por
erguer o sonho (mas a entidade que ficou

de ceder o terreno, nunca o fez…). Sofri
muito. Mas não desisti do sonho. Re-
dimensionei-o. Em vez de ruas com várias
casas, só uma casa; em vez de alamedas,
carreirinhos… Mantive a metáfora. A
coerência, também. Só a escala seria
menor. Foi assim que nasceu o Lugar dos
Afectos, o projecto Lugar dos Afectos!

Então, com a única finalidade de cons-
truir este Lugar, criei a minha própria edi-
tora, a que dei o nome do meu primeiro
Jogo: Gostar. Com ela, iniciei uma luta.
Difícil. (Durante muito tempo, fui a única a

trabalhar na editora. Fazia tudo! Escrever,

compor graficamente, atender o telefone,

cuidar da impressão, do armazém e tantas,

tantas outras tarefas – até a distribuição, que

hoje é da responsabilidade da Porto Editora

– que me afastavam, e ainda afastam,

daquilo que mais me fascina e alimenta a

alma – ser tecedeira de palavras – mas, que

vou aceitando. São os livros que não escre-

vo que escrevem em mim o pesar de ver o

tempo a esgotar-se nessas tarefas. Difi-

culdades que vou encarando como passos

necessários para edificar o Lugar.)

E o passo seguinte era ter um espaço
para construir o Lugar dos Afectos. (É já

com o fruto da venda dos livros que compro

a terra. Embora tivesse sido dos meus avós,

há muito tempo que não lhes pertencia. No

dia da escritura, exactamente nesse dia, ao

entardecer, toquei a terra. Toco-a. Acarinhei-

-a. Acarinho-a. Ainda hoje olhei, cheia de ter-

nura e gratidão, para esta terra, Terra-Mãe,

que me emprestou o corpo para eu construir

o Lugar dos Afectos. Não é mesmo uma

terra qualquer! Foi ela que me acolheu,

depois da separação dos meus pais, quando

vim para casa dos meus avós.)

Fiz o projecto das casas, desenhei todos
os pormenores, das telhas aos azulejos.
Tentei contar uma história, onde a sim-
bologia e a metáfora estão presentes nos
mínimos detalhes. (Ao longo de mais de

seis anos, ainda a manhã mal tinha acorda-

do, “pegava” na obra, como um operário.) A
venda dos meus livros e jogos, pouco a
pouco, foi permitindo a sua transformação
em telhas, tijolos e outros materiais para a
obra. A Casa Prenda de Amor foi a pri-

fundação

Lugar dos Afectos – Vocação para o Amor
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meira e nela existem espaços dedicados
aos Alimentos do Amor, ao Amor Doce, à
Partilha.

Depois, construí a Casa Flor do Sentir.
Uma casa-mãe, onde, agora, a Rosa do
Amor está… grávida (nela, se os mais

pequeninos podem descobrir que esperma-

tozóide é nome de rei, óvulo é nome de

rainha e bebé é sempre nome de principe-

zinho; também vai ser possível aos mais ve-

lhos pensar a gravidez na adolescência de

forma a que amor não rime com dor).

Mas, se à esquerda (lugar do coração) da
Prenda de Amor está a Flor do Sentir; do
outro lado, estão as Estações da Ternura
com as suas quatro casas chamadas:
Estrelas no Regaço, Bem-me-Quer, Flor
da Idade e Amor Perfeito. Um percurso
onde se vai descobrindo que o Amor só
poderá aproximar-se da Perfeição quan-
do, pacientemente, se consegue reco-
meçar, a cada novo ciclo da vida, tentan-
do conquistar, construir mais. Melhor.

Depois a Casa Gostar, a Casa da Har-
monia, a Casa Romance. E, para quem
precisa de um atendimento mais próximo,
então o percurso leva à Guarida da
Esperança, onde está a personagem do
Acendedor de Estrelas que tenta, ao re-
colocar a Confiança, fazer renascer a
Esperança.

Hoje em dia, continuo a trabalhar não só
no interior das várias casas como no
Jardim das Emoções (com os seus

espaços temáticos) onde plantei este
Lugar de Afectos. (Construí todas as casas

sem nenhum apoio oficial. Tento entender,

apesar da dificuldade em aceitar, que os

tempos economicamente difíceis possam

justificar tanto desamparo nesta caminhada.

Um percurso muito sofrido. Não permito, no

entanto, que isso me deixe amargurada.

Não me queixo. Eu escolhi. E escolhi cons-

truir Amor.) 

Paralelamente, foi-se fazendo sentir a
necessidade de deixar este Lugar ali-
cerçado e o caminho apontou para cons-
truir uma Fundação. Com a cedência do
património da editora Gostar, dos meus
direitos de autora, de tudo, crio a Funda-
ção.

Há mais de dois anos, e como o fruto
dos meus livros e Jogos de Afectos já não
chegavam para construir este espaço, fui
deixando desabrochar outras vertentes
criativas que viviam escondidinhas no
meu interior. Alarguei o conceito, subja-

cente à Linguagem dos Afectos, e come-
cei a ser autora de trabalhos em áreas
que vão dos móveis (para a Homes in

Heaven), a têxteis (para a Bordalima), a
azulejos (para a Recer), a louças, a vesti-
dos de noiva e a joalharia (para a Trijóias).
Enfim, tudo o que possa ajudar. 

É no Menino, sempre por perto, que vou
encontrando forças.

Quando, no Lugar dos Afectos, chega o
tempo de confidência este Menino vê no
meu olhar a ternura, uma ternura tão
grande, tão grande (imensa!) por este
Lugar de celebração do Amor (diferentes

formas de Amor, de Amar). Mas vê também
até aquilo de que mais ninguém se
apercebe… E que vem das noites, quase
todas as noites (quando, com tantas preo-

cupações por causa dos compromissos

económicos, não consigo adormecer).

Pressente até aquilo que não consigo
dizer-lhe, mas que o meu coração lhe
segreda: “Um dia vou despir este corpo
cansado. Mas, antes, queria tanto ter pos-
sibilidades de não só deixar o Lugar dos
Afectos livre (dos encargos económicos tão

grandes que tem agora, por causa da cons-

trução), como conseguir publicar os meus
livros, Caixinhas de Emoções e jogos que
estão a aguardar. E são muitos! (Ao longo

destes últimos anos tive de escolher entre

editar ou continuar a obra… Um novo livro

ou mais uma porta ou uma janela…). Todos
estes títulos novos têm uma relação direc-
ta com este Lugar onde pretendi construir
e plantar a Esperança e a Alegria para os
Meninos (de todas as idades…). Nestes
momentos de confidência, o Menino aca-
rinha-me muito, tenta fazer-me descansar
um bocadinho, enquanto vai contando a

história de uma menina que, como tantas
outras meninas e meninos, filhos de pais
separados ou de outros sofrimentos, ten-
tam atravessar as mágoas e encontrar o
caminho para a Vocação central: o Amor.

Agora que já me contaste 
um pedacinho do caminho, 
partilha comigo o Segredo. 

O Segredo é feito de muitos… 
segredos! Talvez um dia…

MORADA
Largo de Nossa Senhora da Graça
Eixo 3800-812 AVEIRO
telefone e fax: 234 933 838, 234 931 581
e-mail: lugardosafectos@gostar.pt
editora@gostar.pt
site: www.lugardosafectos.pt
www.gostar.pt
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O Decreto-lei n.º 352/2007, de 23 de
Outubro, veio concretizar uma aspiração
sentida desde há décadas por todos quan-
tos verdadeiramente dominam as especifici-
dades e a problemática da avaliação dos
danos corporais em Direito Civil, e nela
estão directa ou indirectamente envolvidos.

Com a entrada em vigor deste decreto-lei,
em Janeiro de 2008, Portugal passou a dis-
por de uma Tabela Médica de Incapacida-
des para aplicação no âmbito do Direito
Civil. Pôs-se assim finalmente fim à lamen-
tável situação que se arrastava desde há
décadas sucessivas, do recurso, por parte
de muitos “peritos” médicos e até de segu-
radores, advogados e magistrados, à Tabe-
la Nacional de Incapacidades (TNI) por aci-
dentes de trabalho e doenças profissionais,
no âmbito de avaliações do dano corporal
que decorriam em Direito Civil. Utilização
esta absolutamente reprovável, geradora de
profundos equívocos e incorrecções peri-
ciais que afectaram certamente muitas de-
cisões judiciais. É que a TNI foi perspectiva-
da para ser utilizada única e exclusivamente
no âmbito do Direito do Trabalho. Os suces-
sivos decretos-lei que a consignaram sem-
pre foram claros ao afirmar que a TNI visa a
avaliação do dano corporal ou prejuízo fun-
cional sofrido em consequência de acidente
de trabalho ou de doença profissional, com
redução da capacidade de ganho. A lei não
abre pois a porta à sua utilização no Direito
Civil, que tem sido absolutamente abusiva.
Aliás, a TNI proporciona incapacidades pro-
fissionais e não incapacidades gerais (que
podem nada ter a ver com aquelas), consti-
tuindo estas um dos principais parâmetros
de dano em avaliação no contexto do princí-
pio da reparação integral dos danos vigente
em Direito Civil. Acrescendo que as inca-
pacidades profissionais perspectivadas pela
TNI surgem bonificadas (legalmente au-
mentadas) em algumas situações concre-
tas, o que se pode ser aceitável em direito
do trabalho, seria absolutamente incorrecto
no contexto do Direito Civil.

A nova tabela médica portuguesa para
avaliação da incapacidade em Direito Civil
inspirou-se profundamente na Tabela Mé-
dica Europeia desenvolvida sob os auspí-
cios do Parlamento Europeu e da Comissão

Europeia e que,
desde Janeiro de
2006, é a tabela ofi-
cial no âmbito da
avaliação pericial de
funcionários das
instituições comu-
nitárias. Pretende-
se que tal constitua
de alguma forma
um ensaio para a
sua aplicação e
para a correcção e
melhoria progressi-
va das insuficiências
e deficiências que
se lhe forem sendo
detectadas no contexto dessa aplicação
prática, até porque sendo estes funcionários
provenientes de todos os países da União
Europeia, será assim possível obter tam-
bém uma avaliação das percepções distin-
tas que a mesma pode implicar em função
de factores e realidades diversas, nomea-
damente socioculturais. Só depois disso se
procederá então à sua eventual generaliza-
ção como instrumento pericial comum na
avaliação do dano corporal em Direito Civil
no seio da União Europeia. 

Reflectindo a filosofia que impregna a
tabela médica europeia, a nova tabela por-
tuguesa para o Direito Civil envolve alte-
rações, por vezes significativas, relativa-
mente aos posicionamentos que muitos
“peritos” vinham seguindo neste âmbito,
nomeadamente e a título de exemplo, num
aspecto tão relevante quanto o das modali-
dades de determinação das taxas de inca-
pacidades gerais no âmbito de sequelas
sinérgicas e não sinérgicas. Exigirá certa-
mente uma nova mentalidade da parte dos
peritos médicos e dos diversos outros inter-
venientes no processo de avaliação e
reparação dos danos. E exigirá também
uma adequada formação e competência
pericial dos peritos médicos intervenientes.

É também por isso (e na sequência igual-
mente do estipulado na Recomendação de
Trier) que o Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23
de Outubro, preconiza que a utilização da
tabela médica para o Direito Civil (o mesmo
é dizer a peritagem de avaliação de danos

corporais em Direito Civil)
deve ser concretizada por
médicos detentores de
uma competência especí-
fica em avaliação de da-
nos corporais. É preciso
de uma vez por todas
compreender que para
avaliar danos corporais
não basta efectivamente
ser um bom clínico e de-
tentor de uma determina-
da especialidade médica
(existindo certamente es-
pecialidades que, por ra-
zões óbvias, podem pro-
porcionar uma melhor pre-

paração para intervir na avaliação de danos
corporais pós-traumáticos). São neces-
sárias experiências e competências especí-
ficas na avaliação pericial de danos corpo-
rais, obtidas através de uma adequada for-
mação, de uma prática continuada e equili-
brada, de uma permanente reflexão e estu-
do, de uma contínua actualização.

Mas para se ser um bom perito é exigível
ainda mais. É exigível, para além da tal só-
lida formação médica básica (teórica e práti-
ca), conhecimentos jurídicos que permitam
ao médico chamado a intervir na avaliação
de danos corporais, captar exactamente o
sentido das missões que lhe sejam solici-
tadas, saber o que está em causa em cada
situação e no âmbito de cada um dos dife-
rentes domínios do direito em que essa
avaliação pericial se pode processar, domi-
nar as especificidades dos relatórios peri-
ciais em cada um destes domínios, ter
plena consciência do alcance das con-
clusões desses relatórios. Ser um bom
médico, porventura até um excelente médi-
co, um especialista de referência nacional
ou até internacional numa determinada
área, não basta pois, repete-se, para ser um
bom perito. E é também fundamental para
se ser um bom perito, ser detentor de um
conjunto de condições naturais, entre as
quais sublinharíamos qualidades como a
imparcialidade, a veracidade, a objectivi-
dade, a diligência, a prudência ou a cons-
ciência, entre outras.

Imprensa da Universidade de Coimbra

livro

Avaliação do dano corporal em Direito Civil
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